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TAKDİM 
Mübanık Ramazan ayında gazeteniz TERCUMAN sizle.. 

re. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir kültür hizmetini 
sunuyor: Kw'An-1 Ker1m Ansik1opedi.si... 

Allah'ın son ResulU Hz. Muhammed (S.A.) vasıtasıyla in
sanlara tebliO' ettiOi Km'tn-ı Ker1m'de geçen kavnmılan, 
isimleri, mekanlan, olayları ve hükümleri aUabetik. sırayla 
anlatan ciddi bir ansiklopedinin bulunmayışı millt kültür 
hayatımtt bAkımından bUyük bir bofluktu. 

Allah'a çok ,ükür ki, son zamanlarda Türkiye'de ve dOn· 
yada ls1Amt ilimlere duyulan aLAka artmıştır. Bu ilimlerin 
temeli de Kur'An-! Kerim'dir. Ancak Kur'An·! Kertm'i "meeı" 
olamk anlamek için bile asgllI1 bazı kavramlan bilmek şart
tu. Bu ihtiyaç, böyle bir ansiklopedinin ne kadar zarur! 01-
dUQunu ortaya koymaktadır. 

Bu ihtiyacı ıeııpit etmemiz llzerine. konunun uzmanı İla
tUylU Fakülteei ÖQ'retim üyeleriyle temasa geçt:ik. Uzun ve 
vukuflu bir çalıfma sonucunda, ö{ıretim üyesi deOerli ar
kada.şlanmız bu kıymetli eseri kaleme aldılar. 

27 yıllık neşriyat hayatında her zaman ı:nilll ve manev1 
d8Öerlerimizi aavunan, bu doı)rultuda gazetecilik yanın
da, oElfrettiOi eserlerle bir kültür müessesesi hAline gel· 
miş bulunan gazeteniz TERCÜMAN, Türkiye'de ilk defa 
bir "Kur'An-, Kerfm Ansiklopedisi" yayınlamakla mutludur. 

Bütün okuyuculanı:nıza, bütün müm.inlere gufran ayı 
mübarek Ramazan'da ooaOfiret dilerken, ssyqı.lanmı2.ı su· 
nuyoruz. 

Gayret bLıden, teVfik A1lah'tandu. 

Kemal ILıCAK 
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ABD 
Abd, kulluk ve ibadet etme işine a d  oL

muştur. Kulluk, bir varııgm ken�inj alçak 
görme tavn içinde göstermeskıir. Ibadet eL
mek, kulluktan daha açık bir görünCıma sa
hiptir. Çünku o, bir varlı{ıın. kendini son da
r8C9 alçak gôrme tavrı içinde ortaya koy
masından ibarettir. Ancak Allah ibildet edil
meye lAyıktır. Çünkü O, ustünlüQü son de
recede olan bır varlıkıır. 

ibadet elmek. biri zorunlu, diQeri seçimli 
olmak uzere iki kısımdır. Zorunlu ibadet et· 
me, bütün varlık tabakalarına yaygın bir şe
kil Iken. seçimli ibadet etme tarzı yalnızca 
akıı sahibi olan varlık t ürüne ainir. 

Abd. kulluk ve köle anlamına da gelmek
Iedir. Bu durumda abd, kulluk vcı ibAdet et
me işini yapan kimsey i gösteren bir isim
dir. Araplarda erkek kölelere abd yahut 
memlük denirdi. Nitekim Kur'an'da bunu 
göstoren iki ayet anılabilır: "Ey Insanlır, 
6ktürülenler hakkındı "ze kı'" farz ki
I,"dı, Hür In .. na kl,..' hOr Innn, erkek 
k6leye kar,ı eı1c:ek köle, kadın köleye 
kII"ı kadın köle,,2/17a" 

Kul anlamına gelen abd birkaç kulla
nımı vardır: 1) Yaraıılma YOluyla kul olan. 
Yaratma yalnızca Allah'a ai t Oldu�u içın, 
yaralııan her şey yaınlZca Aııah'ın kuludur. 
''G6Iderde ve yerde bulunın herşey ın
CIIIL Alıhmın'a kulolarlk gelmektedir. 
1 ...... 2) ibAdeı ve hizmet elmek sure-
1Iyt& kutatan, Bu anlamda insanlar ıki farklı 
taw tçinde görülür. Ki mileri ibadeı ve hiz
rrıeöerini yalnız AUah'a mahsus kılarlar, 
"KL*Imuı: Eyyub'u In,38/4" ayelinde 
geçen kul gibi. 

Kimi Insanlar da ibAdet ve hızmetlerini 

Allah'a deCil, yalnızca dünyaya ve dünya 
menfaaIlerin i elde etmeye adayarak dOn
yanın kulu ve hlzmeıçisi olurlar. "Dımem' 
(bir para pirimi)kulu yok olmuştur. Olna
rın kulu yok ofmu,tur" hadis·i $Brifi ile 
dünyaya kulOıan kimselerin durumuna dik
kal çeki lmekıedir. 

Bu sonuncu lür kullara bakılarak, "Her 
In .. n Allah'ın kulu cfeOlldlr" demek 000-
ru olur, Gerçekton buna göre (abd), ibAdet 
'eden (abıd) anlamınadır. Ama abd (kul). 
ibAdet eden (Abid)'den daha geneldir. Ve 
bütün.insanlar Allah'ın kullarıdır, Hana her 
şey Allah'ın kuludur. fakat k im is i zorunlu 
olarak, kımı seçmli (ihtiyari) olarak. A1lah'ln 
kuludur Zorunlu olarak Allah'a kulolana 
Abid denir ve bunun çokluk hAl i a.bid ge
lir. Seçimli Q4arak AJlah�a kul olana Abid d& 
n ir ve bunun çokluCu ibAd gelir. Buna gö
re abk\, ibad'dan daha genektir, ÇCrnkO her 
şey ve her varlık abid iç inde yer alır, Ama 
yaınız Isteyerek ve seçerek Allah'a kulolan 
akıllı varlıklar. ibAd kavramına g irerler, Ni
tekim Yüce Allah, "Ve ben kullara (abıd) 
zulmedlel deAillm,SO/29" buyurarak, ge
rek ibAdetlni yalnızca Allah'a tahsıs etmiş 
bulunan kullara, gerekse Allah'ıan başka
sına kendilerini bagıı gOren ve kendilerıne 
�Ones'lnkulu, lafın kulu V$:, isimler takan 
kullara ıulmetmeyeceoine dikkat çekmiş
i ir. 

Kur'sn'da mü min olan erkek bir kölenin 
her hangi bır müşrikten daha hayırlı �du
Ou blldirllmıştir.(21221) 

Allah serbesıçe kendisine ibadeı eden 
Abid anlamındaki kuluna yeterli oIaca�lnl 
ona vııhyattıgini, bir takım ayeller indirdi
Oını Kur'an'da haber vermiştir. Serbestçe Al
lah'a Inanan kullara şeytan ın egemen ola-
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ABD 

mayacarı"m, Allah'ın bunlara çok yakın 01· 
duOunu, yeryüzünde salih kulların mirasçı 
olacaklarını, onlar için hiç bir korku ve kay
gının bulunmayaca{Jınl Kur'an haber ver
mektedir. Yine AJlah, kullarının günahların
dan haberdar oIdu(ıunu. onların ıövbelerl· 
ni kabul edeceQini. kullarının inkar Mlini 
seçmelerinelen hoşnut olmayaca�ını ancak 
bilgin kullarına tam bir güven duyacaQınl 
bildirmiştir. BOyle kullar için cennet vaat 
edilmiştir. 

Allah'tan başkasına ibadet edenlere ise 
muhtelif turda azabın uygulama yeri olan 
cehennemı daimi ve son yurt olarak gös
terilmiştir. Iradesiyle Allah'tan başkasına 
kul olanlar, Kur'an'da bozguncu, zalim, kA
fir, gibi vasıflarla njtatanmişlardir. (H.ŞA
HIN) 

ABOEST 
Abdest; "yüzün, dlrseklerle beraber ei

lerin, topukıara kadar ayakların yıkanma· 
sı, başın meshedilmesi" şeklinde su ile ya
pılan dini temizliktir. 

Kur'an'da, "Ey Iman edenler, namau 
kalktlOınızda yüzlerinizi, diraekiere ka
dar ellerinizi, -bafınlZl meshedlp- topuk
Iara kadar ayaktannızı yıkayınız .•. " (MA
ide:6) buyurularak atxiestin dört temel şar
tına (farz) temas edilmiş, Hz.Peygamberin 
fiili sOnneti bu dört larıa bazı ilAvelerde bu 
lunularak bu günkü abdest şekli ortaya çık
mıştır. 

Abdest şöyle alınır: Niyet edilip besma
le çek:;ir. eller bileklere kadar üç defa yı
kanır, üçer defa a{ııza ve buruna su veri
lerek a{lız ve burun temizlenir, yüzun her 
tarafı üç defa yıkanır, önce sa{ı, sonra sol 
koi üçer defa dirseklere kadar yıkan ır , sa" 
el ıslatılıp başın dörtte biri meshedilir, ku
lak içi ve dışı ve boyun elin ıslaklıQı ile mes
hedilir, saQ ve sol ayak üçer defa yıkanır. 

Abdest müstakil bir Ibadet deQil, namaı 
kılmayı mübah kılan, daha do{Irusu kulun, 
Yaradanı ile en özel münasebetlerinden biri 
olan namaza ruhen ve maddi olarak haıır
Ianmasını saQlayan vasıta ibadetlerdendir. 
AMestin alınması ve bozulması hAlleriyle 
ilgili ayrıntılı hOkümler ilmihallerde vardır. 
Abdestsiz namaz kılınmaı, secde edilmez, 
Kur'an'a el sürülmez, KAbe taval edilmez. 
Abdest Musıaman ıçın gözle görOnOr bir te
mizlik olmasının yanı sıra, manevi yönden 
de onun için bir destektir, kendine güve
nini saQlar. 8�nun için de dinen şart olma-
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KUR'AN-I KERIM 

makla birlikle IslAm a1imleri bir çok durum· 
da aMest almayı ve abdestli bulunmayı 
tavsiye etmişlerdir. (A.BAAOAKOOLU) 

ABESE SURESi 
Surat astı anlamına gelen "Abese", 

Kur'An-t Kerim'in sekseninel sureslnin adı
dır. ilk ayeti "Abese" kelimesiyle başladı· 
Cından bu adı almıştır. Mekke'de Necm su· 
resinden sonra, el·Kadr suresinden önce 
naıil olmuştur. Surede 42 ayet, 133 keli
me ve 533 harf mevcuttur. 

Kaynaklarda bu surenin, Abdullah ibn 
Ümmi MektCım hakkında naıil oldu{lu zik
redilmektedir. Hz. Peygamber, Kureyş ka
bilesinin ileri gelenlerine islAm'ı anlatırken, 
Ümmi Mektüm yanlarına gelmiş ve Hz. 
Peygamber'den kendisine bir şeyler öQret· 
mesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Pey
gamber'in canı sıkıimış ve yüzünü ondan 
gayri memnun bir şekilde çevirmlşti. Sure 
bu olay üzerine nazıı olmuştur. (Vahidi, 
Esbab-ı NOzOI, Kahire, 1968,s.297) 

Bu surede, Kur'An'ln bir �üt olduQu, di· 
leyen kımselerin ö{jüt alabil8CeQ'i, insanın 
bir nutfe (spermrden yaratıldıCı, tabiaılO su 
ile nasıl caniandıCı ve ahirette herkesin 
kendisıni dOşOnece�i, bu sebepıe de anne· 
baba, eş ve çocukıarından kaçacaQ ı anla· 
Iılmak!adır. (Celal KIRCA) 

AdA B 
Edebin çokluk hali. ZarAfet, terbiye, us· 

luluk, nezaket icaplan, töreler, ahlAk kal
deleri. AdAb, ıstılahta farklı manalarda kul· 
lanıimıştır. 

AhlAkta: Toplumun riayeti mecburi say· 
dı{lı, dürüst ve normal insanların ço{ıunlu· 
{lu tarafından kabul edilen umumi ahlak 
esaslarının tamamıdır. Bu esaslara göre 
hareket elmek ahlaki bir mecburiyettir. Ah
lAk esaslarına riayet müeyyide (yaptırım) ve 
takviye edilirse bunlar hukuk kaideleri ha· 
line gel ir. 

fıkıht.: Daha ziyade ibadetlerde uyul
ması gereken esasları ifade eder. Abdesı 
ahrken saQdan başlamak, Kur'an-ı Kerim 
okurken teganni yapmamak, namaıda ıa
dil-; erkAna riayet etmek gibi. Bu terim fı
kıhta sünnete uygun hareket elme anlamı
na da gelir. 

M.,tıkt.: Tartışma ve münazareda kar
Şı tarafı susturma ve galip gelmenin usul 



ANSIKLOPEOIsI 

ve şartları. Buna mlinaıara a.dabı da de-
nir; . 

Adab kelimesi bu anlamların dışında is
Iftmi li teratOrde şu anlamlar98 da kullanıl
mıştır: Adlbü'l·mu6teret: Insanların bir
birleri Ile münasebetlerinde uymaları ge
rekli terbiye \te nezaket kaideıerı' Daha dar 
manada karı-koca arasında uyulması ge
rekli hususlar karşılgında kullanılmıştır. 
AdAbü'l-mülk: Hükümdarların devleti iyi 
yönetmeleri için sahip olmaları gerekli hu
suslardan bahseden bilim dalı. AdAbü'd
ders: Derste hoca ve öQrantilerin uyma
ları gerekli esaslardan bahseden ilim dalı. 
AdAbü'r-rOvlt: Hadis ravilerinin uyması 
gerekti hususlar. (A. TOKSARI) 

. 

AD KAVMi 
Ad kavmi, Kur'an-. Kerim'de adı sık ge

çen ve inkAr, isyan ve azgıntıklarından do
layı "Sarsar" adı verilen bır ruzgMa ce
zalandırılan eskı bir Arap kavmidir. 

Ad. Hz. Nuh'un torunlarından Avs'ın �
ludur. Avs'ın babası iram, onun babası da 
Hz. Nuh'un OÖlu Sam'chr. (Taberi, Camiu'l 
Beyan, Mısır, 1986, 81217) Tariheller ve mu
fassirtar, Ad kavmini, Ad-ı uıa ve Ad-ı Uh
ra olmak üzere ikiye ayımlar. Hz. Hüd'un, 
paygambe'r olarak gönderildi!}i kavim Ad-ı 
uıa.'dır. Necm suresinin 50. ayeti, buna 
işaret ederek, "Allah daha önce gelen 
Ad'ı helak etmittir" demektedir. Bunun· 
la birlikte ikinci Ad kavmi hakkında Kur'
an'da her hangi bir bilgiye rastlanmamak· 
tadır. 

Ad kavmi, Yemen'de Umman ile Hadra
mut arasındaki bOıgede yaşamıştır. Bura· 
ya uzun, e{Jri bu!}ru ve yüksek kum yığın
ları anlamına gelen "Ahka,f" adı da veril
mektedir. Nitekim Ahka-f surosinde (ayet 
21) Hz. Hüd'un bu bölgede yaşayan kav
me peygamber olarak QÖnderil<iği zikredil
rnektedir. Bu kavimle ilgili bilgiler, genel
likle Kur'an'a dayanmakıa, daha ziyade 
lefsirlerde açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır. 
Bu kavmin, muhteşem sarayları, (Şuara, 
128-129) o�ulları , malları, sürüleri, eşsız 

ba{j ve bahçelerı mevcuttu. (Şuara, 134) Bu 
yüzden gurur ve kibire kapılml$, azgınlık 
vve taşkınhk yaparak putlara lapmıştır. 
(Hud, 59) , _ 

Allah Teala. bu kavmi ıslah için, onlara 
Hz. Hüd'u göndermiş, fakat onlar Hz. 
HCıd'a karşı gelerek onun tavsiyelerini tut· 
mamışlardır. Allah önce onların vağmurla· 

AD 

rını kesmiş, ünlü Irem ba!}\arınt kurutmuş, 
daha sonra can yakıcı ve helak edici bır 
rüzg�r ile onları cezalandırmıştır. Rüzolr 
onların üzerinde yedi gece sekiz gün es
miş, hurma küıOkleri gibi onları yurtların
dan söküp atmıştır. Hz. Hüd ve ona ina
nanlar ise kurtularak, ikinci Ad kavminin 
nüvesini oluşturmuşlardır. (C.KIRCA) 

AD TAKMA 
Kur'an Müslümanlardan toplum halfn

de vakar, edep, terbiye ve nezaket kural· 
ları içeriSınde yaşamalarını isler. Insanla
rın hoşuna gitmeyecek, onlarda bir takım 
ayıplanma hissi uyandıracak kötü ad tak
manın, hoşlarına gitm6Y6cek sözlerle ça
!)ırmanın haram oldu!}unu şöyle açıklar: 
"Ey Iman edenler, sizden"'r topluluk di
ğerleriyle alay etmesin. Olabilir kı alay 
edilenler, alay edenlerden hayırttdır. Bır 
kısım kadınlar da diClerlerIyle alay etme
sin, umulur kı, alay edllel) kadınlar alay 
eden kadınlartilan hayırlıdır. Kendı ken
dinizi ayıplamayın, kötü lakaplartı aata
,ıp atışmayın. Imandan sonra din ve ah
lak sınırlarını _,mıkla ılgılı Isim ne k� 
lüdür. Kim bu yaptıklarından ötürü töv· 
be etmezse, ı,te onlar i evet onl.r zalim
lerdir" (Hucuraı: ıı) 

MO'minin mü 'min üzerindeki hakların
dan birisi de onu küçuk düşürecek ve ho-, 
şuna gitmeyecek çirkin lakaplarla ça!}ırma
masıdır. Müslümanlar birbirlerini kıracak, 
haysiyeı ve şereflerini lekeleyecak lakap
lar, adlar takrnamalı ve bunlarla birbirleri
ni ça�ırmamahdır. Kur'an bunu biremri ilA
hi olarak bildiriyor ve yasaklıyor. 

Hz. Peygamber, cahiliyyet devrinde ta
kılan lakap ve adlardan bir kısmını de{ıiş
tirmiş, ashabını küÇOk düşürecek veya hor

layıcı nitelikteki lakaoJardan, adlardan 
peygamberin yüce kalbi ve hissi rahatsız 
olmuş ve "Mü.ıümanın Müslüman kar· 
�i üzerindeki haklanndan birisI de onu 
en sevdiği ismiyle çağırmasıdır" buyur
muştur, Bu bakımdan Müslümanın gOzel 
isimle ve güzel lakaplarla birbirlerine hitap 
etmeleri sünneti seniyyedendir. Nitekim 
gerek sahabe·i kiram olsun, gerekse on
ları örnek alan ecdadımız oısun, nep gü
zel lakaplarla yad edilmişlerdir. 

Kur'an-ı Kerim, "Kendı kendiniziayıp
lamayın" emri ile iki hususa işaret etmek
tedir: Birincisi, insanların bir tek şahıs ve 
bir vücut gibi olduklarını, içlerinden birisi-
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ADA 

nı ayıplayanın aynı zamanda kendisini 
ayıplamış olaca{lını belirtmektedir. Ikinci
si ise. ayıplanacak şey yapan kendini ayıp
lamış, kendisine leke olacak şeyleri uygun 
gOrmüş, kendisini lekelemiş olacaQına dik
kat çekmektadir. Böyle bir davramşa giren
lerin kendilerine fasıklı{lı reva görmüş ola
caJdarml, halbuki imandan sonra böyte tısk 
veya faSlkla amlrnanın çirkin bir yad ve fe
na bir ad oIduQunu beyan etmektedir. 

Insanlar içinde birbiriyle alay edenler, 
birbirini kıracak anlamda lakaplar takanlar 
bu davranışlarından vaz geçip tövbe etme
dikleri takdirde hem kendilerine zulmeımiş, 
hem de cezaya maruz katacaklarından 
kendilerine yazık etmiş olacaklarını Hucu
raı surasinın 11. ayeli açıklamakıadır. 
(Dr. M.Kema,1 ATiK) 

ADAK 
Arapçası "nezr"dir. Bir kimsenin yap

mak mecburiyelinde olmadıgı hayırlı bir şe
yi yapmaya ahdetmesi ve üzerine vacip kıl
masıdır. Her hangi bir isteOinin yerine gel
mesi gibi bir şarta baOh atarak adak yapı
labHec�1 gibi, şartsız olarak hayırtı bir şe
yi yapmaya ahdetmek şeklinqe de olabi.lir. 
ADAK YAPILAN ŞEYI YERINE GETIR
MEK VAciPTiR. 

Kur'an-ı Kerim'de Allah'm iyi kulları 
"Ebrar" övülürken, "Onlar adedıkla"nı 
yerıne getiriner" (Insan: 7) buyurulmak
tadır. Ayrıca: 

"Allah (kendı rtZaSI için) yapttOımz her 
harcamayı yahut adadlOmız her adağı 
bili r" (Bakara: 270) buyurulmuştur. 

Hz. Meryem, Hz. ısa'yı �urunca Allah-u 
TaalA Meryem'e, "Eller Insanlardan bi· 
rini görürsen "Ben Rahmıın (olan Allah) 
için (susma) orucu adadım. Bır gün hiç 
bır Insanle konu,meyacaj)ım de" (Mer
yem: 26) diye emretmiş, Hz. Meryem de 
denilenl yapmış ve konuşmaları için kuca
Oındakl çocuOa işaret etmiş. Hz. Isa muci
ze olarak onlarta konuşmuştur. (Meiyem: 
27-33) 

Başka bir ayette ise hac hükümleri an
latılırkan, "Sonra kirlerini gidersınıer, 
adeklannı yerıne getlrslnler ve eski evi 
(Klbe'yl) tava i etsinler" (Hac: 29) bu
yurulmuştur. 

Abdullah b.Seıam'ln rivayetine göre "Ey 
Iman edenler, niçin yapmadlğınl! ,eyıen 
aöyIQyorsunu:ı?" (Satt: 2) ayeti de adak
ların yerine getirilmesini ihtar etmek için in
miştir. 
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Peygamberimiz bir hadisinde, "Adak 
kaderi deOl,Urme:ı. Ancak cimri kI,lden 
bu sayede bır ,eyler çıkrnı, �ur" buyur· 
muştur. (Nesru, Eyman, 35-36) Bundan an
laşlldlOma göre kişi Allah'lan bir şey iste
yecekse adak yoluyia d�iI, dua yoluyla is
temelidır. Fakat adakta bUlunmuşsa, onu 
da mutlaka yerine getirmelidir. Kişi, ada-o 
�ını yerine getirmeden Olürse, mirasçıları. 
nm onun malından ada{lım yerine getirme
leri gerekir. (Muhan, Eyman. 30; Nesai, Ey
man, 3S) 

Kişi caiz olmayan veya dinen yasak olan 
bir şeyi adamışsa o adag,m yerine getirme
si gerekmez. Ada�lnı yerine getirmeyip ye. 
min kefareti gibi kefaret vermesi gerekir. 
(Yemin kefareti için bkz. Yemin) (S.PO
LA" 

ADALET (ADL) 
(A·D·L) kökü Arapçada. denk ve birbi· 

rine eşit olmak, doj}ru olmak, terazinin ke
felerinin eşit hale gelmesi manalarına ge
lir. 

Adalet kelimesi ve türevieri Kur'an-ı Ke
rim'de farklı anlamlarda kullanılmıştrr: 

1- Her haklıya hakkı olanı vermek, hak 
olanı vermekte noksanlık ve aşlrıhktan 
uzak olmak, ölçülü hareket etmek. Yani 
zulmün zıddıdır. Bu anlamıyla adalet insan
lararası llişkııerin Olçüsüdür. Her fert ilişki 
kurduOu di{ler fertlere adaletll davranmak 
zorunda oıdu�u gibi, toplumun en üst dü
zeyindeki devlet kurumu da bütün mües
sesele� toplumda adaleti ayakta tutmak 
zorundadır. Adaletli davranmayan idan sis
temler payidar olamazlar. ,. Adalet mülkün 
temendlr" sözü bunun ifadesidir. Şu ayet
lerde adalet, hakları sahibine vermek, her 
şeyi lAyık olduı}u yere koymak anlamına
dır: 

"Insanlır are.ında hüküm verdlOlnlz 
zaman adeletle hükmediniz" (Nisa: 58) 

"AII.h adeletl, Ihsanı (Ibadeti ve kul
luğu mükemmel yapıp ba,kalarına iyilik 
etmeyi) ve yakınlar. vermeyi emreder". 
(NBhl: 90) 

"EOer mü'mlnlerden ıkı grup vutufur
lar .. aralennı bulun. BIri diğerine ke,.ı 
saldırgan davranır ve haksızlık ederse, 
Allah'ın buyruğuna dönene kadar saldır
gan tarafı. vuru,un. (Allah'ın buyruQu
na) dönerse artık adaletle onların arası· 
nı dOzeltln ve her hususte Idil olun. Al
lah adaletll davrananlan ıever." (H ucu
rat: 9) 
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Kur'an-ı Kerim, sadece MüslOmanların 
kendi aralarında adalelli davr anmalarını 
kafi görmemiş, mil letleraras ı ilişkilerinde de 
adalellen ayrılmamalannı, düşmanlarlna 
bile adil davranmal arını emretmiştir. "Ey 
Iman edenler, Allah Için adaletle şahIt
lIk edenler olun. Bir toplulllAa klrş' duy
duQunuz kın, sizi acıaletten saptırmasın. 
Adil davranın, Takviye yakış." budur. 
Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptık
larınızda" haberdardır." (Maide: 8), 
Nemi: 60). Ayııca bkz : Şura: 15, Enam: 
70, Nisa: 135, A'raf: 159.181) 

-

Ayellerde bu anlamıyla adaleti ifade et
mek için (ka·se-ta) kökünden türeyen keli
meler de kullanılmıştır. (Kısı, Kıstas gibi. 
bkz: Nisa: 40, Hucurat: 9, Mümtehine: 8� 
Bakara:282, Maide:8, 42, AI-i Imrc'in:21, Ni
sa: 127, A'raf: 29, Yunus: 4,47,54) 

2- Düzgün, mukemmel yapmak: 
Bir ayette "Ey Insan, seni engin kerem 

sahibi Rabbın. ka",ı aldatıp Isyana sü· 
rükleyen nedır? O (Rab) kı, ıenl yarattı, 
sena düzen vert;ll ve OIÇülü bır biçim ver· 
di. (adaleke)" (Infitaar: 6-7) buyurulmuş. 
tur. 

3- Adı kelimesi Kur'an'da insanın sıfatı 
olarak' 'güvenili r, dürüst ve doQru sözlü 
kişi" anlam ına kullanılır. "Sizden adalet 
sahibi (dürüst, güvenilir) kişileri ,ahlt 
yapın" (Talak: 2) 

•• Adaletll (güvenilir) bır kAtlp aranlZda 
yazsın" (Bakara: 282) Ayrıca bkz: Maide: 
95,106. 

4- Adı: fidye anlamına da gelir: Ş.u ayet
te bu anlama kullanılm ıştır: "Ve öyle bır 
günden korkun kı, o gün hiç kimse kim
senin yerıne bir ,ey ödeyemez, kimse
den ,etaat da kııbul edilmez, fidye (adı) 
de alınmaz ve onlara hiçbir yardım ya
pılmaz," (Bakara: 48) 

5- Allah'a şili< koşmak manasına da kuL
lanılmıştır. "0 küfredenler Rablerine or
tak koşarlar (ya'dIlQn)" (Ena-m:ı) Bu 
ayetle "ya'diIOn" Allah'a başka bir şeyi 
denk sayıyorlar anlamı vardır ve bu anlam 
adalet kelimesindeki denklik ve eşitlik an
lamından kaynaklanmaktadır. (S,POLAT) 

ADAM ÖLDÜRMEK 
Bir insanı öldürmek Kur'an'da "Katı" 

kelimesiyle ifade edilmiştir. Ölüm cezası 
uygulanması veya savaş durum u gibi haklı 
bir sebep olmaksızın bir insanı öldurmek 

ADA 

çok büyük bir gunahtır. Bır ayette şOyIe bu
yurulur: 

"Bundan dolayı i.raııoğullarına ,öy
Le yazdık: Kım bır cana kıymamı, yahut 
yeryüzünde bozgunculuk yapmamı, 
olan bır canı öldürürse, sanki bütün In
sanlan Öldürmü, gibidir. Kım de onu 
(hayatını kurtaonak suretıyle) �I"", 
bütün Insanlan yaşatm" gıbı olur," (Ma
ide: 32) 

Bu ayelle öldürülen kişinin mü 'min ve
ya kafir olması arasında bir ayırım yapılma
mışltr , 

Aşa�ıdaki ayetler ise öldOrmenin kasıth 
(Am'den) veya hata ile olması ve öldOrQle
nin mü'min veya kAfir olmas ına göre dOn� 
yada ve ahirette ne gibi cezalar gerekece
�ini teferruath olarak anlatmaktadır. 

Haksız yere kasten bir kişiyi öldürmenin 
dünyadaki cezası kısastır. Yani kalilin d e  
ceza olarak Öldürulmesidlr. "Ey ınanan
lar, öldürülenl.r hakkında kısas slze farz 
kılındı, Hüre hOr, köleye köte, kadına ka
dın, ama kım kardefl (öldOrülenın van. 
leri) tarafından affedilirse, o zamın (ka
tilin) örta uyması ve ba!)ışlayana güzel· 
IIkle dlyet 6demesi gerekir. Bu rabbiniz
den bır hafifletmo ve rahmettır, Her kım 
bundan sonra yine tecavüz eder haddi 
aşaraa, artık ona acı bir azap vardır, 
Hem kısa_ta _Izin ıçın hayat vardır, Ey 
aklı olanlar, umulur kı korunursunuz." 
(Bakara: 178-179) 

Bu ayetteki "hüre hOr, köleye köle" ka
dına Kadın" ifadeleri, öldüren öldürülenle 
aynı s ınıl ve cinsiyetten ise kısas uygula
nır, yoksa uygulanmaz manasına deQildir. 
Bu ifadeler .  Islamdan önceki Arapıar ara
sında yaygın olan çifte standarda dayalı ce
zalandırma sistemini y ıkmak içindir. Arap
lar, aralarındaki husumetlerde şerefli bir ki
şi, daha şerefsiz bir kişiyi lıldürürse ceza
yı hafiIJetirler , öldürülen şerefli bir kabile
den ise, bir kişi karşıh�ında iki veya daha 
çok kişinin öldürülmesi gerekti,,;ni savu
nuriardı. Dlyet konusunda da eşraftan "'an 
ölülerin diyetini dillerierinin birkaç katı "'s
rak takdir ederierdi. islAmdan önce Medi
ne'de Iki kabile arasındaki kan davası se
bebiyle taraflardan biri şeret ve kuvvetine 
güvenerek bizden bir köle karşllıOında kar
Şi taraftan bir hürii, bizden bir kadın karşı
l ı{J ında karşı taraftan bır e.rkej}i Oldürece-
Qil diye yemin etmişlerdi. IslAmdan sonra 
Ra,sulullah'ın huzurunda muhakeme 01-
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m&k lstediler. Bunun üzerine bu ayet na· 
zil oldu. Bu ayetler katili öldürmeyi yeterli 
görmeyin kal ilden daha şerefli baska birinı 
OIdürmeyl yasaklamakta, şeref sözkonusu 
olmaksızın, katili öldürmeyi emretmektedir. 

Maida suresinin 45. ayeti konuya daha 
fazla açıklık getirmektedir: "Cana can, 
g6ı:e göz, buruna burun, kulağe kulek." 

Şu halde ayet. hüran kOleye, kOtenin ho.. 
re, erkeOln kadına. kadının arkeOe karşı kt
sasa t�bj lululrnaların. yasaklamak �jl, 
,tefef ve deOer 1ar1(1 gözeterek (kısasıa had
di aşarak) katil dışındak.i suçsuz kişileri öl
dOrmeyi veya şeref ve deaerinden dolayı 
katili kısaslan muaf tutmayı yasaklamak 
gayesi gütmekte. yani hayaı hakkı açısın· 
dan in5anların eşit olduOunu bolirtmekte
dır. 

8u arada k&e karşıllO_nda hOrun ve ıım· 
mi ve muAhid (Isıam devleli vaıandaşı olan 
veya Islam devletı ile anlaşmalı ve garanti 
altında olan gayrı muslimler) karşllıOında 
MöslÖ01anın kısas cezasına çarplırılıp 
çarplırılmayacaQı konusunda mezhepler 
arasında görüş farkları bulunduQunu belirt· 
mekte yarar vardır. 

Ayetin son kısmındaki' 'slzjn ıçın kısa.· 
ı. Myıt vardır" cümlesinden maksat şu· 
dur: Kısas adam ö4dCırmeyi engelleyen, el· 
kili ve caydıncı bir müeyyldedir . Bu yüzden 
hem ökjCırulenin, hem de Oldürenin hayat· 
larını korumaktadır. Ayrıca Insan öldürme
den kaynaklanan kan davaları ve ilgililer 
arMında çıkacak muharebeieri de önlOOi
Qinden, toplumdak i heder olacak pek çok 
hayatı korumakladır. 

Bir mOminin diQer bir mOmini öldürme
sinin ne büyük bir cinayet olduQun� belirt
mek için Kur'An-1 Kerim'de bu konu üze
rinde özellikle durulmuş, mOminin imanı
n ın diQer mü'mini kasıen Oldürmeye engel 
OıacaOı, bOyle bir durumun olsa olsa kaza
ra hata ile olabilec�i belirtilmiştir. "Bir 
mOmın bır mümlnl öldür.meı. Ancık 
yınıı,lıkla olur.ı bı,ka. Vınlı,lıklı bır 
mOmlnl Oldüren kimsenin, mümln bır 
köle lZ8d etme.1 ve ölenin ılle.lne de 
bır dty.t vermesi gerekir. EOIr 61enln ıı-
1 •• 1 diyetten vazgeç.,.... ba,kı. Öldü
rülen mUmln olmıkiı bırlıkte ılze dÜ,· 
man bır kevtmden I'. o ıamını5ldü,enln. 
mUmln....P'r kOle .azat ılmesi ger. 
kır. Ve eter (öldüriUen) alılnle anlafmalı 
btr topluluktan Ise, ılle.lne verilecek bır 
diye' ve mümln bır köı. aZlt etmek ge. 
10 
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reklr. Bunlara gücü yetmeyenler d e  AI
i.h Iıratından tövbe.lnln kıbulü ıçın ar· 
dı ırdına Ikl ıyoruç tutmahdırlır. Allıh 
bilendi' ve hikmet Nhlbldlr. Her kım de 
bir mü mını kı.ıth olarak 6Idürö,.... 
onun cezası, ıçınde ebedi kallÇlOı c. 
hennemdir. Allıh ona gazap etm". 11-
netiemi, ve büyük bır lUp hazırtamı," 
tır. ,. (Nisa: 92-93) 

Bu ayetlerde, hala yoluyla Oldürülen ki
şınin mümin veya gayrı masIIm olmasıy
la, Islam ülkesinin sınırları içinde olup ol· 
maması hAlinde cezanın ne 018C8�1 belir
tilmiştir. 

Buna göre: 
1-Bir mOmlni hata i le öldürenln cezası 

Müslüman bir köle azat elmesi ve diyeilir. 
2-ÖldOrüıen kişi mOmin, fakal IsJAm 01-

kesinde deği l de MOslümanlara dOşman' 
bir toplum içerisinde yaşıyorsa, katUln sa
dece müslüman bir kOle azat etmesi gere-
kir. . 

3-EOer öldürülen kişi Islam devletınin ga
rantisi altında olan bir gayrı mUslim (ıım· 
mi. musıe'min) veya MUslOmanlarla anlaş
malı olan bir gayrı muslim devletin vatan
daşılse katılın diyet ödemesi ve MOsIOman 
köle azat etmesi gerekir. 

Köle azat etmenin hikmeli, kl)'llan bir ca
na karşılık başka bir canı esaıetten kurta· 
ıarak yapttOl günahın kefaretini saQlamak
tır Bu üç durumda da k� azat etme im
kAnı ve diyet verecek parası olmayanların 
60 gün peş peşa oruç (utmaları gerekir. 

Yine yukandaki ayette belirtildiOl gibi. bır 
mümlni kasıtlı olarak O'dürmenin cezası 
çok uzun müddet cehennemde kalmaktır. 
Şayel mümin, mümin olduQu Için öldürül
müşse veya kaıil mümini öldürmenin he
ıaı olduQuna ınanarak öldürmüşse, kalil ka· 
fir olur ve ebedi cehennemi hak eder. 

Kışinin kendi canına kıyması (i ntihar) 
da başka birini öldürmek gibi büyCık günah
lardandır. Kişinin başkasının yaşama hak
kını ihlAl elmesi nasıl büyük bir suçsa, AI· 
lah'ın alac8Qı kendi canına kasdelmesi de 
aynı ölçüde suçtur. Nitekim ayette: "Ey 
Inananl.r. mıllarınızı .rınızda batıl yol
larla (haksıı yere) yemeyin. Kendı rıze. 
nızla yıptıOınız tıcaret ba,ka. Netl,lerf.. 
nlzl (kendiniıl) öldürmeyın. Allıh ılze 
kaf91 çok merham.tlidlr. Kım dO,mao
lık ve ıulüm Ile bunu yaparsa onu ce
henneme .akaclğız. Bu da Allah'a ko
I_ydır." (Nisa: 29-30) buyurulur. (S. PO
LAn 
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AOEM 
Adern. insan türünün babası (ebu'l

beşer) ve Ilk peygamberdir. Bedeni yeryü
zOnden olduOu için veya rengi esmer 01-
duQundan, yahut muhtelif Ogeı�r.�� ve çe
şitli güçterden meydana geldı!}_ ıırı." vey.a 
kendisine Oflenmiş olan ruh sebebiyle gu
zelleştirikttQlnden ötürü bu ad ona verilmiş
tir. Nitekim Hicr suresinın 29. ayeti onun. 
bu özelliOine Işaret etmektedir: "Rabbin, 
meleklere 'ben, balçıklan. "Ienebilen 
kIIr. topraktan bır Insan yaratmaktayım. 
Ona beLLi bır teklı ... erdlOlmde ve ruhum
dan ona ürledlQlmde ona aecde edicil. 
ri" t .... n ii. davranınız' deml,tI" Ve Al
lah insana \lerdiO' bu ruhu, ona akıı yaptı. 
insan da bu sayede başkalarından üstUn 
tutuldu. Kur'An'da insanın bu ustlinlüQO 
.$Öylece dile getirilir: ., Andolsun kı, biz In
•• noOullınnı ,ırılii ve deOer11 kıldık, 
onlırın karada ve denizde gezmeslnl 
saOladık. Temiz rwklarla onları rızdden
dırdık ve onl.rı yaratıklarımızın çoğun
dan pek çok üstün tuttuk.HnO" 

Adem, biri cennette. diOeri bu dünyada 
olmak üzere iki ayrı hayatı tatmış bir varlık 
olarak Kur'an'da tanıtılmaktadır: "Ey 
Adem, sen ve e,ln cennette otur de
dlk ... 2/3.", "Şeytan bu Ikisini oradan 
(cennetten) kaydırdı ve kendilerine öz
gO htlden onları çıkardı. Biz de haydi id
mlnlz kiminıU dOtman olarak -.aOıya 
ının o cennetten ve size belli �r süre yer 
yüzünde yerletme ve oranın Imldınlann· 
dan yarırıanma ImkAnı verlidi dedik. 
2/36" 

Kur'An, Adem'in Allah tarafından seçil
miş olduğunu haber verir: "Şüphe yok kı 
Allah Adem'l seçmi,tlr.3/33" . Cennetten yeryüzüne indirilen Adem'in, 
aym zamanda yeryüzündeki varlıkların yer 
netim işini üstlenen bir halife olduğunu 
da Kur'An'dan ö{ırenmekteylz. Melekler 
Adem'in halifeliğine boyl!l �miş, fakat it> 
lis Isyan etmiş ve yanı Adem'in halife ol· 
masını tanımaktan kaçmmıştır. (bkz: Kur'· 
In: 2/30-36). 

Bütün yeryüzü varlıkları Adem'(ınsan)in 
emir ve yönetimi altına bırakıhrken, melek
lerin bu yönelime destek olma, iblisin ise 
muhalefet etme görevini üsııendiklerini 
Kur'An'ln iladeleriyle anlamak mümkün· 
dür. . 

Adam. Kur'an'da on yerde yalın hAlde, 
iki yerde takı harfleriyle birlikte, on ayene 

ADi 

muzaatün ileyh (lamlayan) olarak yer sı
mıştır. Tamlayan olarak sekiz yerde 
"Adam �ulları·benl Adem" şekliyle Kur'· 
an'da geçmektedir. "Andol.un ki, biz 
Adem oğullarını deQertl klldık.17nO" 

Kur'an'ın ifadelerine gOre, Adam her ne 
kadar yasak aOaçtan yemek sureti� AJ
lah'ın emrine karşı gelmiş tse de, bu dav
ranışımn yanlışltOml görerek tövbe etm;" ve 
onun bu lövbesini de Allah kabul etmiştir. 
$Oyle ki, "Adem ve Havva'nın Rabbı, 
'ben size o aOacı yasaklamemat mıy· 
dım? Şeytenın .Ize apaçık bır dütman 
oldu§unu söyıememı, mlycNm'?" diye ... 
lendl, Adam ve Havva, AII.h'ın bu ... 
leni,lne cevap olarak, "Rabblmtz, biz 
kendimize haksızlık ettik, eOe, blzt • 
Qı,lamez ve blze acımusan kuşkusuz 
zarara uQrayanlardan olac8Ciız" ded"., . 
7/22·33" 

Bu ayetler onun pişmanltOının belgel&
ridir. ".Adem, Rabbınden tMr talum k" 
meler (azartar) aldı (da hemen ardtndan 
t6vbe etti) ve Allah da onun t6vbeelnl 
kabuf etti. Gerçekten Allah delma t6vbe
lerı kabul eder ve sürekli merhamet 
eder. 2/37" . . Kur'an'ın bu ıfadeteri de. ,6dem';n tövt>esi
nin kabul edildiOln; b8lgeler. Şu halde, 
Kur'an. insanın doOuştan günahkAr geldi· 
Oi tikrinl bu ifadeleriyle reddetmiş bulun
maktadır. Adam'in yasak aOaca yaklaşma 
günahı baQışlanmıştır. Dolayısıyla bu gU
nah, onun OOullarına (insana) geçmemiş
tır. Kaldı ki, Kur'an, günahın ırsiyet yoluy· 
la kuşaktan kuşaOa geçen bir özetlikt. oı
mad�ını kabul eder. •• .. HIç bir Aünahk.lr, 
başkasının günahını yOklenmez .. 6J164" 

Kur'an'm Adam'le il,g lli anıa�ımları bütün 
hAlinde düşünülürse, Adam, bir yanıyla (ru
hu ile) Allah'm, di!)er yanıyla (bedeniyle) 
Alemin birbirine baOlandl!}1 toplş.ylCl bır var
lık tipini temsil eder. (H.ŞAHIN) 

AoivAT SÜRESi 
11 ayetten meydana gelen bu sure, sa· 

habeden ıbn Mesud, cabir, Hasan, Ikrime 
ve Aıa'ya göre Mekke'de; Enes b.MAlik, 
KatAde ve ıbn Abbas'tan gelen rivayeti. 
re göre ise Medine'de nazil olmuştur. 

Adiyat. harıl harıl koşan ve tabanıarından 
kıvılcımlar saçan savaş aUanna denir. 

Rasulullah Medine'de iken bir sOvari ts
kımını' Beni Kınane'ye savaşmak üzere_ 
göndermiş, başlarına da Münzir ıbn Amr'j 
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ıayin eımişıi. Aradan uzun bir zaman geç
miş olmasına ra�men bunlardan bir haber 
gelmeyince, münaLıklar süvari takımının bl
dOrOtdOkleri haberini Müslümanlar arasin
da yaymışlard!. Rivayete göre. bu sura, sü
van takımının hayatta olduktannı haber ver
mek ve müjdalamek için nazil olmuştur. 

Bu sura, savaşa katılan atların kıvılcım
laf saçarak baskın yaptıklarını, hücumlara 
giriştiklerini, tozu dumana kalarak an
sızın düşmanların içine girip akınlarla kor
ku ve endişe satdıklarını, halla düşmanla
rına galip gelip ortalarına kadar sokularak 
ıafer ve ganimal kazandıklarını, Hı. Pey
gamber'e müjdelamek ve mOnafıkları da 
tekzip etmek için nazil olmuştur. 

$urede ayrıca, Allah'ın nimetlerini kOf
redip IOluflannl inkAr edenler. kendisinden 
başkasını düşünmeyenler, dünya hayatın· 
da s.rf kendisi için çaıışıp çabalayanlar ye· 
rilmekte, mal, mülk edinme, servet sahibi 
olma gibı hususiyetıere insanoolunun aşırı 
düşkünlü{ıü açıklanmaktadır, Surede bÖYkJ 
olan müminler uyarılmakta, kabirlerden 
kalkıhp �üslerde gizli tutulan şeylerin 
açlOa çıkaca!}ı kıyamet,gününe dikkatleri 
çekitmektedir. (M.K.ATIK) 

AF 
Arapça (alv) kökünden mastardır. lü

gaı anlamı ba!}ışlamak, kusur ve günahın
dan dolayı cezalandırmamak demektir. 

Kur'ln-t Kerim'de Allah'ın çok aHedici 01-
dUOuna dair pek çOk ayet mevcuttur. AI· 
lah'ıo sıfatı olarak "Afüvv" kelimesi 5 yer· 
de geçer ki anlamı "çok altedıeı" demek· 
lir. 

Mümlnlerin de aHedici ve baQışlayıcı ol
matannı emreden pek çok ayet mevcunur. 
MeselA: " Affetmeniz .akvlya daha ya
kındır," (Bakara: 237), "Bır lylll"l açlO. 
vurur veya glzlersenlz yahut bır kötülü-
00 aNedersenlz (bilin kı) Allah da aNe
dlcl ve güçlüdür, ". (Nisa: 149) 

"Ey Insanlar, eşlerinizden ve çocukları
nızdan size düşman olanlar vardır. Onlar
dan sakının_ Amma aHeder (kusurtarından) 
vazgeçer, baQışlarsanız, muhakkak kı Al
lah da çOk ba{ıışlayan ve esirgeyendir. (O 
da sizi ba{ı:ışlar). Tegabün: 14) 

"Af (yolunu) tut, LYLLLOL emrel, cahille-
r. aklırma" (A'raf: 199) 

"O takva sahipıerı {Allah'a karşı gelmek
ten sakınanlarl bollukta ve darlıkta Allah 
için harcarlar. Öfkelerini yenerter. Insanları 
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affederler. Allah da güzel davrananları se
ver" (Att Imran: 134) 

Kur'an-ı Kerim'de atv kelimesinin, ba!}ış
lama dışında bir anlamı daha vardır kı O da 
"malın ihtiyaçtan fazlası" anlamına gelir. 

"Sana Allah için ne harc_yacaklarını 
soruyorlar? Atvı (ihtiyaçtan fazı. olanı 
veya helAI ve güzel olanı) verin, de," 
(Bakara: 2t9) (S.POLAT) 

AGAÇ 
A\",Iaç, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle 

"şecer" veya "şecere" kelimesi, bilinen 
anlamda Kur'an'da da kullanılmıştır, 25 
yerde geçen bu kelime, çeşilli amaçlarla 
kullanılması sebebiyle Allah'ın vartlQına bir 
delil, Hz. Adam için bir imtihan aracı ve in-
kAre_lar için cehennemde bir yiyecektir. 
Cehennemdeki bu ağacın adı ise "Zak
kumOOdur. (Ed-Ouhan, 44/43) 

Kur'ıın'da a!')açla ilgili .en dikkat cekici 
ayet hiç şüphesiz Vbin suresinin BO. aye
tidlr. Bu ayene. "O yemyeşll aOaçtan al
zin için bır ate, çıkarandır. Ondan at", 
yakarsınız" buyurulmaktadır. Eski müfes, 
sirler bu ayeti. "Merh ve Af Ar" ağacı veya 
"UnnAb" aQacından başka bütün aQaçlar 
olarak yorumlamışlardır. "Merh", çakmak 
gibi çaktıkça ateş çıkartan bir ağaçıır. 
"Afar" da çakmak taşı gibi kullanılmakta
dır. CaQdaş mülessirlerden Elmaiıli Hamdi 
Yazır ise, bu ayanan maksadın a"açıaki 
odun ve kômürü göstermek olmadlQı, bi. 
ıakis yesil ağaçtan meydana gelen hara· 
ret ve tutuşmayı anlattlQml, bunun da bır 
elektrik hadisesi oIduQunu söylemiştir. Ona 
göre bu ayet, elektriOe işaret etmektedir. 
(Elmah, Hak Dini, 514042) Bazı çaQdaş yo
rumculara göre ise bu ayet, yakmak için 
kullandlQımız temel maddeye yani Okslje
ne işaret etmektedir. lira oksijensiz yan
ma olay. moydana gelmelTlektedir. Oksije
ni ise yeşil a!')aç yapmaktadır. Bu sebeple 
ayet, yeşil a{ıaçıan oksijenin meydana gel_ 
di!')ini dolaylı olarak ifade elmektedir. 
(C.KIRCAI 

AHD 
Ahd, Kur'an'da sözlük anlamlarına uy· 

gun olarak söz verme, söz alma, anlaşma 
gibi anlamlarda kullanılır. 

Kur'an sık Sık, insanların Rablerine karşı 
verdikleri söz ve taahhüdleri halırlatarak, 
bunun bozulmamasını, geçici menfaatler 
u!')runa Allah'a karşı verilen sözden dönül-
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memesini istemektedir. "Ey Insa�ulla
(i, ben sizden feytana laprnamanız ... ba
na kulluk etm.nlz. .. üzere söz almadım 
mı?" (YAsin 60). "Allah'. verdiği sözü 
yerine getırene Allah büyük eelr vere
cektir," (Fetih: 10). "Andolsun ki, daha 
önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair 
AII.h'. ahd vennl,lerdi. Allah'. veri1e:n 
.hd sorulacaktır" (Ahzab: 15). " (O fasık
ıır) Allah'I. yapılan söz.le,meyi kabul
den sonra bozarter . . .  ii (Bakara: 27). i .  AI
I.h ' ın ehdl"1 ve yeminlerini az bır de(le
r. de(ll,enlere gelince, ı,te onların ahi
rette bır payları yoktur. Allah onlara kı
yamet günü hitap etmeyecek, onl.ra 
bakmayacak, onları temize çıkarmaya
c.:akt1r. Elem verici azap onlar içindi,, ,  

(AI·j ImrAn:72). "Ey lsralloOullan, size ve,· 
dtOim nimeti hatırlayın ve (bana verdiği
niz) ahdimi yerine getirin ki. ben de (si
ze verdt(lim) ahdinlzl yerine gelıreyim. 
Sadece benden korkun" (Bakara: 40). 

GÖfüldü{ıü gibi, bu ve benzeri ayetlerde 
Allah, gerek ruhlar aleminde ve gerekse 
peygamberler vasıtasıyla dünya hayatında, 
Allah'a karşı verilen ahiUed hatırlatmakta, 
akitlerin bozulmamasını, imandan sonra 
küfre, itaattan sonra isyana dönülmeme
sini istemektedir. 

insanların birbir�rıne karşı verdikleri 
sözlerin ve anlaşmaların yerine getirilme
si de Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduQu bir 
hususlUr. Ahde vefa veya sözünde durma 
mü'minin temel vasıllarındandır. Kur'an iyi 
insanın bır vaslı olarak da "ahiliettikleri 
zaman ahlUerlne vefa gösterme"yi say
mış (Bakare: 1 77), mü'minleri (emanetle
rine ve ahitlerine riayet eden kimseler ola
rak tanımlamıştır. (Mü'minün: B) 

Kur'an "Ahdl de yerıne getirin, doO
ruıu verilen ahldde sorumluluk vardır" 
(isra: 35) diyerek beşefi münasebeııerin iyi. 
leşmesinde zarurl olan bir hususu dini ve 
ahlaki bir prensip olarak yerleştirmiş, "An
la,ma hUkürnlerinde size kar,ı bir eksik
Lik yapmayın ve aleyhinizde kimseye 
yardım etmeyen mü,riklerle yaptıı)ınız 
andla,maya sonuna kadar riayet edin" 
(Tevbe: 4) dıyerek aMa veta prensibini 
uluSlararası bir ilke olarak da yerleştirmiş· 
tir. (A.BARDAKOOıU) 

EL-AHIR 
EvAhır kelimesinin tekili olup sözlükte 

son, sonuncu, netice anlamlarına gelir. 

AHi 

Ahır, ewel kelimesinin zıddrdır. 
Bu terim Kur'en·ı Kerim'de e�E�mAü'l

nüsna (Allah'ın güzel isimlerinden biri ola
rak zikredilmektedir: "O her ,eydan ön· 
cedlr; kendisinden sonraya hiçbir .. yın 
kalmayaeaoı ıon'durj varhOI "Iklırdır; 
gerçek mahtyetl insan ıçın gizlidir. O her 
şeyi bilir." (Hadid 5713.) Bu ayette geçen 
"eıahır" kelimesine "Her ,.yden sonra 
Allah kalacaktır. O'nun sonu yoktur" an
lamı verilmiştir. Hz. Muhammed (SAV.) 
de bu kelimeyi bir dualarında şOyle kulla
nıyor: "Allah'ım sen evveı,In kı. senden 
önce bır ,ey yoktur, Ahırsın kı, senden 
sonra bir ,ey alamaz." (Muslim, Zikr. 61 ,  
Tirmizi, DavAt, 19.) (A.TOKSAAI) 

AHiRET 
Ahiret kelimesi, Arapça Ahir kelimesinin 

müennesi olup son, sonraki, sonuncu an· 
lamlarına verilen bir isim ve sılanır. Allah'· 
ın güzel isimlerinden biri olan Ahir, "ilk" 
anlamına gelen "Evvel";n karşıtıdır. "O 
evveldır, 6hlrdlr, 57/3", 

Ahir kelimesinin çcQulu "AhirÜn"dur. 
Kur'an'da Ahir, genelde "gün" anlamına 
gelen "yevm" kelimesinin sılalı Olarak. geç. 
mesine karşılık ahirün kelimesi müstakll 
olara� kullanılagelmiştir . • • Allah'a ve ihlr 
(son) güne inanan . .  ,2/62"

, "De kı, ön-
cekller (evvelOn) de &onrakiler (ahlrOn)'
d •... 56149·50" 

Kur'an'da genellikle " ed-di1ru'I-Ahiret" 
kahbı içinde ifade edilmiş bulunan Ahiret, 
"son yurt", "öteki dünya" anlamın .. mte ge
tirir. Ahiret bu anlamda "el·Hayatü'd-dün
ya", "ed-Dünya"nın karşıtıdır. Dünya, ha· 
yat kelimesinin sıfatı olarak kullanılagelmiş 
iken Ahiret " OO-dar" kelimesinin sıfatı ola
rak ifade edilegeimiştir. Dünya yurdu, in
sanın ruh ve beden hAlinde var oJuşa çıkı
şını dile getirirken, ahiret yurdu insanın tek· 
rar ruh hAlinde varhQa dOnDşunu itade için 
kullanılır. Birincisi " en·neşetü·ı-ala", ikin
cisi " en-neş'etü's-sAniye" şeklinde 8Ola
tı ma girer. "Andolsun kı, Ilk ....... 1InlzJ 
(ruh ve beden hillnde var olu .. çıkı, .. 
nızı) kesinlikle bildiniz. Oyle I .. .nIye. 
kendinize htırlatmıyorıunuz.56162" , 
" ... Sana Allah sonuncu n8,en (ruh-be
den halinde varolu,unuzchm aynıman .. 
ıı) da saQlayacaktır, Çünkü Allah'ın her 
şeye gücü yeter.29/20" 

Kur'an'ın bu ifadelerine göre ,hayat, bu 
dünyanın insan zihninde uyandırdıOı temel 
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.;ı.Stit.ır. ÖıÜm ise. ahiret kavramının insan 
zihninde uyandırdlQl esas niteliktir. Haya
tın ihtiva at1IQi iyi ve tatlı çaOrışımlara mu
kabil, ölümün taşldlQı korkutucu ve ürper
tiei çaQrışımlar dikkat çekicidir. 

Kur'an, ölOrnOn bu olumsuz ça{Jnşırnıa
nnı insan zihninden uzaklaşıırmak için 
dünya hayatı ile ahlret vurdu arasında şu 
karşılaştırmayı yapar: " Bu dünya hay.tı, 
bır oyun ve efllenceden Ib.rettir. Şüp
he yok kı ahire! vurdu, Işte 8SI1 sürekli 
gerçek ve değl,mez h.yatın yaşandığı 
yurt orıttdır. Ke,ke biliyor olsalardı. 
29/84 " Bu nadeler normal hayatımızın içinde 
oyun ve eQlancenin kapiadıO' yer ve d*r
le, bütünüyle dünya hayatımızın ahiret ha
yatına oranla taşldlQı anlamı tecrübeye da
yalı bilgilerimizi kullanarak karşılaştırmayı 
bize tek.lif ediyor. Oyun ve �Iencenin çe· 
kici ve olumlu bütün yanlanna raQmen, 
günlOk, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük ha
yatımızı oyun ve eOlencenin iQreti ve geçi
ci Ozelliklerl üzerine dayandırmadlOımızl 
iyice bildiQlmlz gibi, ahlret hayallna oran
la bır oyun ve eClencenin bütün olumlu ve 
çekici yanlarını kendinde bulunduran bu 
dünya hayatımızın ıgretl ve geçici bir ha' 
yat oIduQunu dikkatten uzak tulmamak ge
rekir. OIOm, oyun ve eOlencenin iQreli ve 
geçici cazibesinden sıynlıp asıl hayata dön
me olayı olarak düşünülmelidir. Ölümün 
olumsuz çaQrışımlannl silemeyenler, oyun 
ve �Iencenin cazibesinden kendilerini 
kurtaramayanlar, dolayıs!yta normal haya
tına dOnemeyenlerdir. Usıelik, böyleleri 
normal hayatın gerektirdiQi k.azanca da sa· 
hıp deQmerdir. Onun için oyun ve eQlence
ye dayarnazlar. Kur'an ôlümü, asıl ve kalı
cı hayata dönüş arzusu olarak taMır. "De 
kı, .r ahıret yurdu, Allah katında ba,
k"ılannaı deOlI de yalııız size alt Ise, 'u 
hAlde eter doOru söylüyorsanız ölümü 
temennl etsenlze. Fakat onlar asla ölü
mO ternennl .tmeyec.k�rdır. Çünkü on
lar, önceden kendı elleri Ile hazırtadık
lan HII v. kalıcı hayata .ıt hiç bır hazır
IıO_ .. hıp defllller. Allah zallml.rl lylce 
blllr.2/94·95" 

Oyun ve eOlencenin cazibesi, normal ha
ya-cın çOk kCıÇOk bir parçasını oluşturduOu 
Içindir. Aynı şekilde bu dünya hayatının çe
kicili{Ji de asıl, sürekli hayatın çok küçük 
bötOmOnü oluşturmasındandır. Oyun 'lo 
eOlence halinde iken normal hayat için bir 
zindelik, bir arzu birikimi sa"landl�1 gibi, 
14 
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bu dünya hayatında iken de asıl ve kaftCI 
hayata yönelik şevk ve hazırlıklı olma ar· 
zusu daha fazla hissedilir. Kur'an, bu ko
nuda insandaki eOilimleri şöylece yönlen
dirir: .. Allah'ın sana verdikleri ar •• ında 
ahlret yurdunun ardınd_ ol v. bu dOn
yadan (oyun Ve �Ienceden. geçıcı ve 
I�retl olandan) da payını almayı unutma. 
28f77" 

Kur'an, insana verilmiş bulunan bu iki 
yurttan ahiretin daha hayırlı, daha sürekli, 
daha büyük ve daha fazla hoşnuUuk veri
ci oIduQuna çeşitli vesilelerle insanın dik
katini ceker. Bülün bu özellikleri sebebiy
le ahirete ıman, iman esaslarının lemel 
ögelerinden en önemlisIdir. Hatta Kur'an, 
ço{ıu kez Allah'a imanın hemen ardından 
ahirete imanı da dile gelirir. Çünkü Allah'a 
iman, insanın ve bütün varlı{ıın ilk kayna
Oını tanımayı saQ:ladığl gibi, ahirete iman 
da insanın varacaQı son varış yerini tanı
mayı saQ:lar. Bu iki tür tanıma sayesinde 
insan, kendi hedefini belirler, amacını edi
riir, bu hedefe ulaştıracak vasıtaları elde 
eder, ekinleri eker ve bunlarla amacına 
ulaşmaya çalışır. 

Kur'an insana bu dünya hayatının veri
lişinin �maçsız ve gelişigüzel olmadlQınl 
bildirir. Insanın bir elçillO; vardır. Bu elçilik 
yeryüzünde Allah'ın vekili (halifesi) olmak· 
tan ibarettir. Dolayısıyla Insan, bu elçiliQi
nin ve bu haliıeliQinln gerekıerini yapmak
la mükelleftir. Allah'ın huzurunda bu mü· 
kellefiyetlerinin hesabını verecektir. insa
nın bundan başka bir şeye inanması, onun 
haktan sapması \(e şaşması dem9k1ir. 

Kur'an, elçilik gereklerini yerine geliren 
insanlarin ahirette ulaşacakları çeşitli mut
luluk ve hoşnutluk mertebelerini tekrar tek

. rar dile getirirken, aksini dOşunen. elçillOi
nin gereklerini ihmal edip görevlerinden ve 
sorumluluklarından kaçan insanların da 
ahirette uğrayacakları bitmez tükeıımez Si· 
kıntıları, mu1suzluk ıablolarım, acı ve ıslırap
ları stk sık tekrarlayarak ifade eımektedir. 
"Kuşku yok kı, ınananlar, Yahudiler Nat· 
rlnı (Hırlstiyanlar)l.r v. SabUl.r top· 
luluğundan Allah's, ahıret gününe Inafl
mış olanlann, yararlı �Ier (halifelik ve el
çlllğin gerektirdiğI 1,ler) yapmış bulu
rumla"n Allah katındaödülleri vardır, Ve 
onlann üzerine çöreklenecek hiç bir kor
ku ve Içierini sıkıntıya sokacak hiç bır 
üzüntü de yoktur.2162" , " Kım ahlret eki
mi dilerse onun ekinini arttırınız. Kım 
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dünya ekimi Isterse ona da bu dünya 
tarlasından bir parça yeririz. Ve onun 
ahirette hiç bir payı olmaz.42/20" 

Ahiret, şu dünyamızın yok olmasıyla baş
lar. O arada dunyadaki bütün canlılar ölür. 
Yer baika bir yere dönüşür, gökler de ay
nı şekilde başka biçimler ahr. Sonra Aııah. 
deQ:işmez ve kalıcı bir hayat ve bu hayata 
uygun bir yurt inşa eder. Hemen ardından 
da toplu hAlde insanları bu yurda yerleşti
rjr ve onları bir kez daha hayata döndürür. 
Her ferdi işlediQi hayır ve şerre göre sorgu
ya çeker. Allah, insanlardan hayrı şerrın
den çok olan tertleri cennete yerleştirir, 
şerri hayrından çok olanları da cehenne
me sokar. 

Ahireı, Kur'an'da, yeniden dirillilme gL)
nü, kıyamet günO, saat, din günü. fetih gü
nü, hesap gOnü. ebedi olma günü, çıkış gü
nD, hasret günu, kavuşma günü, toplanma 
günü, ah ve figan günü, Azife, n.mme, 
SAhhe, el-Hakke, el-Gaşiye, el-Vakıa gibi 
çeşitli isimlerle anlatılmıştır. 

Kur'an bir çOk sebeplerden ötürü ahiret 
gününe böylesine büyük bir önem vermiş
tir. Bu sebeplerin de en başta geleni, ahi· 
ret gününe inanmak suretiyie insanın kendi 
hayatının yUce bir amacı gerçekleştiren bir 
anlam ve deOer taşıdıOını devamlı hatırın· 
da tutabilmesini, büyük bir hedefe �ru 
ilerlemesinin şevk ve gayreti ile yararlı ve 
hayırlı bir işin peşinde olduOun un şuurunu 
devamlı koruyabilmesini saQlamaktır. Kısa
ca, insanın Allah elçisi ve halifesi olduOu 
şuurunu daima canlı bir şekilde insanda 
muhafaza etmektir. Bu şuur, Insanı yapıp 
ettiklerinde dikkaııi olmaya, yanlış ve za
rarlı tavırlara ve işlere yönelmekten kaçın
maya, asıl amacı unutturacak, ana hedel
ten saptıracak her türlü eQilim ve yöneliş
Iere kapılmaya karşı uyanık olmaya çaQı· 
rır. 

Ahiret hayatı ve onu başlatacak olan kı
yamet günu, ölüm saati hiç bir insan tara· 
fından bilinmediQi gibi, hiç bir peygamber 
veya melek de böyle bir bilgiye sahip kı
lınmamışıır. Onu ancak Allah bilir. 

Her insanın en çok bilmeyi arzu ettiOi 
noktaların başlıcası olmasına raOmen, 
Kur'an, ölüm zamanının ve ahirel gününün 
ne zaman olduOuna dair bilgiyi yalnızca AI
!ah'ın bildiQini bildirmekle yetinmişlir. insa
rn bu konudaki bilgiden yoksun kılmanın bir 
çok hikmetinden biri de, onu ahirele d�· 
ro sürekli bir yürüyüş şuuru içi nde tutmak 
otsa gerektir. Bu, aynı zamanda sürekli AI· 

AHK 

lah'a dönüşü de içeren bir şuurdur. �, 
elçi gönderene baQIı tutan bOyle blr 'şUur, 
elçilik hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi· 
ni saQlayan ve hayatırı anlam ve de{Jerini 
devamlı giderek artan biçimde hissettiren 
bir şuurdur. , 

Sorguya çekilme, böyle bir şuuru insa
nın taşıyıp taşımat1IQını yoklamak anlamı
na olup, ilahi adaletin gereQidir. Bunun s0-
nucu olarak böylesi bir şuuru taşıyanların 
cennetle, taşımaYCl;nların ise cehennemle 
sonuçlanan sorekli ve kalıcı bir hayat biçi
rrıi içinde yeniden hayata döndürülm�leri 
de yine Allah'ın adaletinin tabii bir gereQi· 
dir. Iyi elçi olmak, yüzonü ck>1}uya veya ba
tıya çevirmekle deQil, Allah'a ve ahiret gü· 
nüne inanmakla gerçekleşir. Iyi elçi elçilik· 
te (dünyada) sürekli duraca�ını sanan de
{ıil, asıl kaynakla (Allah ile) baOlantısını sü
rekli ve canlı tutan kimsedir. "Ey Rabbim, 
sen bana devlet verdin ve sözlerin ye> 
rumunu bana öOrenln. Ey göklerin ve 
yerin yaratıcıeı, sen, dünyada da, ahıret· 
te de benim vellmBln. Beni boy"n eflen 
biri olarak daima 88na bağlı tut ve beni 
sana udakaUe batılı elçll!!rin .raeında 
kabul et.121101." (H.ŞAHIN) 

AHKAF SURESi 
Uzun, eOri bü{ırü ve yüksek kum y�ın

ları anlamına gelen "Hıfk" kelimesinin çok
luk hali olan "AhkAl", Kur'an-ı Kerim'in 
kırk .allıncı suresinin de adıdır. AhkAf su
resi, el-Casiye'den sonra. ve ez-Zariyat'tan 
önce naıil olmuştur. Mekki olan bu sura
de 35 ayet, 344 kelime ve 2300 harf bu· 
lunmaktadır. Ancak 10., 15. ve 35. ayelle
rinin Medeni olduOu nakledilmektedir. 

AhkAI, co{Jrafi bölge olarak Yemen ile 
Umman arasındaki yerdir. Burada Ad kav
mi yaşamıştır. Bu surede, yaradılış açısın
dan Allah Ile kainaı ilişkisi, inkarcıların psi
kolojik yapıları, insanın anne-babasına iyi
lik elmesi gibi ahıaki konular, Hz. Hud'un 
Ahkaf'� peygam'?8r olarak gönderilişi ve 
burada yaşayan Ad kavminin helak edilişi 
anlatılmaktadır. (C.KIRCA) 

AHKAM 
Kur'an, iman esaslarından, geÇmiş ka· 

vimlerin kıssalarından bahsettiOj, imanın 
ferl olarak olgunlaşmasına ve Yaradanına 
yönelmesine yardımcı olan telkin ve tav81-
yelerde bulundu!}u gibi, ferdi ve başari mO
nasebelleri düzene koyan bir takım hQ.. 

ı& 
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kbmler de getirmiştiL Ahkam. hOkmün 
çoıuuQu olup, Kur'an'm beşeri münasebet
leri tanzim eden, ferdi planda olsun, içti. 
mai planda olsun, bazı ıiilieri emreden ve
ya yasaklayan, bazı ameli ilkeler koyan 
ayetıerine " ahkQm ayetleri" denmektedir. 
AhkAm ayalıeri Kur'an'ın geneli içerisinde 
çok az yer tular. Çünkü bir davranışın em· 
redilmesi veya yasaklanmasından önce 
emreden ile muhatap arasında güven ba
Oının kurulması, di{Jer bir ifade ile emir ve 
tavsryelerin fiHzlenece�i sa�'am bir zemi
nin bulunması gerekir. Bu olmazsa emir 
inandırıcı olmad�r gibi uygulanmasının ta
kibi de zordur. Bunun Için de Kur'an, ön� 
ce inanan, Yaradanına güvenen, onu seven 
ve sayan bir mO'minler toplumu kurmayı 
amaçlamış, kişilerin ahlaki olguntuı}a er
mesini ön planda tutmuş, ameli hükümle
rini ise bu zemin üzerine bina etmiştir, 
Müslüman toplumlarda Kur'an'ın hüküm
lerinin farklı farklı anlaşılması ve sonuç vor
mesi, işte hep bu zemin farklıl�tndan kay
naklanır, 

Kur'an, insanın itikadi cephesini temel
den ele almış ve bütün esasları ile tanzim 
etmiş, amen hayata ise ancak gerekli gör
dü(Jü alanda ve oranda mÜdahale etmiş
tir. Di!}er bir ifadeyle Kur'an'ın başeri ve 
sosyal hayatı ilgilendiren ve ferdin faaliyet
lerini düzenleyen hüküırueri gerekli miktar
da, az ve öz olarak gelmiş, �unda da ge
nel ilke ile yetinilmiştir. Ancak, ça�lar b0-
yu d�şmeyecek olan ve insan tabiatı ile 
yakın alAkaSı bulunan alanlarda ayrıntılı 
hCıkümler sevkedilmiştir. Bu Kur'an'ın hü
kümlerinin evrenselll!}inin ve sürekli!i!}inin 
en başıa gelen özelli!}idir. 

Kur'an'da ahka,m ayetleri yer ve konu iti
bariyle belli bir sıra dahilinde ve bölümde 
d�il, bazen peşpeşe, bazen de iııkadi ve 
ahlaki konular, hana kıssalar arasında mü
nasebet düştükçe yer yer zikredilir. Bu 
Kur'an'ın üslubunun bir parçasıdır. Kur'an; 
namaz, oruç, zekat ve hac şeklindeki di
ntn dört lemel ibadetine, namaz ve zekat 
üzerinde daha ısrarla durarak, ayrı bir 
önem verir, Çünkü bu ibadetler ferdin ol
gunlaşması ve Yaradanına ba91anması ka
dar, sosyal dayanışma ve dengenin kurul· 
ması açısından da önemlidir. Kur'an ayrı
ca, inlak, fakır ve kimsesize yardım, köle 
azadı, Allah YOlUnda savaşma ve harcama, 
do{Iruluk, ahde vefa, emanete sadakat, iyi
lik ve ıhsan gibi ahlaki yönü de bulunan iyi 
davranış ve Ibadetleri sık sık teşvik eder, 
ıe 

Kur'an'da savaş, barış, savaş esirleri, 
ganimeı gibi devletler hukukunu ilgılendi
ren konularda da oldukça hüküm ı .... ardır. 
Kur'an müslümanlara düşmanlannı tanılır, 
savaşma azmi ve cesareti verir ve Müslü
manlara Allah'ın dinini hakim kılrnayı ö{jüt
ler. Müslümanların cihal ruhunu ve şevki
ni canlı tutmaya çalışır, Kur'an, müşrikler 
ve ehli kitabın bir ümmeı oldu!}unu ,  Yahu
dı ve Hıristiyanlara tabi oımadıkça onlarla 
uzlaşma sa{ılanmayaca{ıını sık sık hatırla
tarak, müslümanlara ayrı bir kimlik ve şah· 
siyet kazandırır, Böylece müslümanlara 
uluslararası bir strateji ve program takdim 
eder. 

Kur'an, aile hayatının kurulması ve de
vamı, karı-koca ve çocuklar arası hak ve 
sorumluluklar konusuna bir hayli yer ayı
rır, karı-kocanın birbirleri için örtü otdu{Ju
nu belirtir ve tarafları adaletle ve iyilikle 
davranmaya ça!}ınr. Boşanma ve miras hu
kuku da Kur'an'da ayrıntılı olarak işlenen 
konulardandır. 

Kur'an, ceza hukukuna, belli başlı büyük 
suçları ve cezaların, tayin ederek lemas 
eder. Adam öldürme ve yaralama için kı· 
sas ve diyeı, hırsızlık için ei kesme, zina 
ve zirıa iftirası için celde, anarşik suçlar için 
de ölüm, el ve ayak kesme, idam ve sür
gün cezalarından bahseder, Bu beş suç ve 
ceza, Kur'an'ın ıoplum hayatının tanzimi, 
adaletin leminl ve suçun önlenmesi için za
ruri görerek tayin elli�i ilkeler Olup, bunun 
haricinde kalan hususlar, yetkili mercilerin 
takdir ve uygulamasına bırakılmıştır. 

Kur'an'ın borçlar hukuku alanında getir
di!}l hOkümler ise, daha öz ve geneldir. 
Sözleşme ve hukuki tasarruflarda karşılıklı 
rızanın ve ahde vefanın esas alınmasını, fa
izden, yalan ve hileden, başkasının huku
kuna tecavüzden kaçınılmasını emreder, 
içki, kumar, fuhuş ve zina, büyü ve falcı
lık, rüşvet gibi yasaklar da içtimai hayatı ko
rumaya matuf temel hükümlerdir, 

Kur'an'ın özetle ifade etli{ıimiı bu hü
kümleri, esas itIbariyle akıl, can, mal, lTı 
ve din şeklinde sıralanan beş temel esası 
korumaya matuf, temel ve vazgeçılmez il· 
kelerdir, Ferdin, sosyal yapının, aile haya
tının ve toplum nizamının korunabilmesi ve 
sa{ılıklı bir şekilde devam enirilmesi bu il
ke ve hükümlerin korunmasına ba{ırıdır. 
Zaten Allah'ın Kur'an'la bu tür ahkam ge
tirmesi ve insıınları bir takım emir ve ya
saklar1a muhatap kılması, insanların hem 
dünya ve he�� ahiret saAdetini yakala-



ANSIKLOPEOIsI 

masına imkan vermek Içindir. (A.BAR
DAKOCıLU) 

AHLAK 
AhlAk, hulk kelimesinin çoklu{ıudur. 

Huik, mizaç, huy, karakter, seciye anlam
larına gelmektedir. 

Mizaç, huy ve karakter iyi olabileceği gi
bi, kötü de olabilir. Bu bakımdan ahlaki me
lekeler iyi ve kötü olmak üzere iki çeşittir. 
Güzel melekeler ve bunların güzel verile
rine "ahIAk-, hasene" (güzel huylar), "ah· 
lak-ı hamide" (ö"ülmüş huylar), "ahlAk·, 
fAzıla" (üstün huylar)ı "mekArim-i ahlAk" 
(olgun huylar) denir. Islam esaslarına uy
gun olmayan huylar için de " ahIAk-, sey· 
yıe" (kOta huylar), "ahIAk-. zemime" (kı. 
nanmış huylar), "ahlAk-ı kabiha" (çirkin 
huylar) gibi tabirler kullanılır. Edep, cömert
lik, tevaıu güzel huylardan bazılarıdır. Cim
rilik, büyüklenme, haset, kumar oynama 
da kötü huylardandır. 

işte arzedilen iyi ve kötü melekeler ve 
onların verilerinden bahseden ilme "ahlAk 
ilmi" denilmektedir. AhlAk ilmi nazari ah
ıak (teorik ahlak) ve ameli ahlak (pratik ah
ıak) olmak üzere iki kısma ayrılır. Nazari 
ahlak, ahlıiki esaslar, ahlAk kurallarına aiı 
teori ve fikirlerden bahseder. Ameli ahlak 
da ahlAki görevlerin neler oldu(;ıunu bildi
rir. 

Hiç şüphesız insan yaratılış itibariyle kA
inattaki varlıkların en güzeli ve şereflisidir. 
Onun güzelli!)i maddi yapısından ziyade 
manevi yönündedir. Vahye dayanan IslAm 
ahlAkı, insanın yaratılış itibariyle sahip 01-
du{ıu bu güzellik ve mükemmelljQi koruma
yı amaçlamaktadır. 

Islam ahıakının kayna�ı Kur'an-ı Kerim'
dir. Bu bakımdan Allah'ın emirlerini yeri
ne getirip yasaklarından uzak durmak is
lam ahlAkının özüdür. Kur'an-ı Kerim'de 
ahlAk kuralları hakkında çOk geniş malu
mat vardır. Kur'an-ı Kerim ahlAkını en mü
kemmel şekilde temsil eden ve hayatının 
her safhasında uygulayan Hz. Muhammed 
(SAV.) olmuştur. Yüce Allah, O'nun ah
hlkı hakkında şÖyle buyuruyor: " Şüpheslz 
sen yüce ahlAk üzeresin" (Kalem 6814.) 
Bir başka ayette de MüsliJmanlar için Ra
suluılah'ta çOk güzel ahlaki nümuneler 91-
du!)u ifade edilmiştir. (Ahzab 33/21) Hz. Ai
şe'ye Hz. Peygamber'in ahıakı soruldıı
!)unda, O'nun ahlakının Kur'an-ı Kerlm'-

AHL 

den Ibaret oldu{Junu bellr1miştir. (MüSlim, 
Müsalirin 139) 

Hz. Peygamber'i Kuran-ı Kerim ahlAkı 
ile terbiye eden yüce Allah'lIr. Bunu Hz. 
Muhammed (SAV.) kendisi şöyle anlatı
yor: "Beni Rabbim terbiye etmı,tir ve 
terbiyemi güzel yapmı,tır:' (C. Sa!}ir, 
1/12.) Di!)er bir hadislerinde de gü.el ah
ıakı tamamlamak için gönderildi!)inı ifade 
buyurmuşlardır. (C. Sağir, ıng) Bu hadis
le Hz. Peygamber, kendisinin 'peygamber 
olarak gönderiliş gayesinin, daha evvel ge
len peygamberlerin getirdiği dinlerde bu
lunan ahlak ve fazilet kavramlarının eksik
liklerini tamamlamak oldu!)una işaret et
miştir. Aasulullah (SAV.): "Yarabbi! ben 
senden sıhhat, Afiyet ve güzel ahlAk di· 
lerim" diye zaman zaman dua ederdi. 

Kur'an-ı Kerim'in ahlAk kuralları ile aıa
kah ayetleri gözden geçirildi!}inde, islAm 
ahlAkının insanlara çeşitli görevler yükle
diği görülür. Bu vazileler içinde, insanın 
kendi şahSI ile aıakalı hususlar olduğu gi
bi, ailemizle, toplumla ve di!)er varhklarla 
aıakalı olanlar da vardır. Daha açık bir ifa
de ile bir kişinin kendisine, airesine, için
de yaşadlQı topluma karşı yerine getirmek
le mükellef olduğu bir takım ahlaki görev
leri vardır. Insanın kendisine ait görevlerin-
den bir kısmı bir bölümü ise 
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' kılarak ona 
dünya ve ahiret '"!" sa(;ılamaktır. 
Aasulullah (SAV.) bir hadislerinde: "",ü'· 
minierin, iman yönünden en üstünü ah
IAken en güzel olanıdır." (C. Sağir 1148) 
buyurarak imanın en zirve noktasın!n gü
zel ahlAk oldu!)una Işaret etmiştir. IslAmı 
meyve \/eren bir a!)aca benzetecek olur
sak, iman onun kökü, ibadeller dalları ile 
yaprakları, güzeı ahlAk da meyvesidir. 

Aile toplumların nüvesini oluşturur. En 
dar manada aile, eşler ve çocuklardan 
meydana gelir. islAm aıle mullulu!)u üze
rinde titizlikle duran bir dindir. Sağlam bir 
aile bağının kurulabilmesi için, IslAm, eş
lere bir lakırn görevler yüklemiştir. Hanımı 
ile iyi geçinmek, onu korumak ve geçimini 
temin e1mek kocanın görevidir. Aile mut
lulu!)u için kocasının meşru emirlerini tut· 
mak, onun namus ve haysiyetini gözönün
de tutarak davranışlarını buna göre düzen
lemesi de kadının görevleri arasındadır. 
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Isleim, çocuklara da anne ve baoalarına 
karşı yerıne geıırmeleri .gereken bazı gôrev· 
ler yüklemittir. Kur'an-ı Kerim. anne ve ba
balarına karşı bırakın saygısızlık yapmala
rını, OL dahi demelerini yasaklamıştır. (isre 
17/23). Babasına annesine bakmayan, on
ların makul ve meşru isteklerini yerine ge
tirmeyen, onların ihtiyaçları anında yardım
larına kaşmayan bir evlat, Kur'an-ı Kerim 
nazarında hayırlı bir kişi olamaz. Böyle bir 
kişi toplumda itibardan mahrum oIduQu gi
bi, Allah'ın gazabına da müstahak olur. An
ne ve babalar da çocuklarının geçimlerini 
temin etmek, onlara iyi bir gelecek hazır
lamak ve kendilerine, ailalerine, topluma 
yararlı bır eleman olmaları için onlara iyi bir 
terbiye vermek mecburiyetindedirler. An
ne ve babalar çocukları arasında sevgi ve 
ihtiyaçlarını temin hususunda ayınm gözet
memelidirfer. 

Toplum hAlinde yaşayan insanlara is
lAm, ahlaki yönden karşılıklı görevler yük· 
lemişlir. Şayet insanlar kendi görevlerinin 
çuurunda oturlarsa, toplumda huzur ve 
mutluluk artar. Cemiyet ıçin ahlAk kuralla
rının iyice yerleşmeSi ve bunların toplum 
fenlerı tarafından benimsenmesi aynı za
manda hukukun uygulanmasına da yar
dımcı olur. Çünkü böyle bir durumda hu
kuki müeyyidalere başvurmadan toplumun 
huzuru saQlanacakhr. 

EOitim ilo huyların �1$lp deQişmeyece
Ci Isıam alimleri arasında ıartışılan konu
lardan birisidir. Bazı alimler: "Dağın ye
rtnden oynad�ını ı,ltttğinlz zaman kabul 
ediniz, fakat bir Insanın ahlakının değiş
ılOlnl duyarsanız tasdik etmeyinız" 
(4/443.) hadisi ile mealdeki diQer hadısleri 
esas alarak insanlardaki huyların d�işme
sinin mümkün olmadıOını ileri sürmüşler
dir. DiOer bazı islAm alimleri ise: . ,  Ahltkı· 
nızı "Oıaıı.,tlrlnlı:', "Allah ve Allah Ra· 
tulü'nün ahltkıyla IhlAklanınıZo" hadis
leri ile bu anlamdald dlQer hadisleri delil 
gOstererek huyların ıyı bır egitim ile d�i· 
şebileceQini söylemişlerdir. Isıam alimleri
nın çOOunluOu bu Ikıncı görOştedirler ki. Is
ıamın ruhuna uygun olan da budur. Şayet 
Insanlardakl huyların eQitlmle deQişmedi
glnl dOşOnOrsek, IslAmın temel prensiple
rinden birisi olan emr-bi'l ma'rut ve nehy-i 
ani'l-mOrlc:erin (iyilikleri emredip kOIOlükler
den sakındırma) bir anlamı kalmaz Huyla
rın de�işmeyece�lnj ifade eden hadisleri, 
bunların hiç de�işmeyeceQI şeklinde degil 
L B  

de, çok zor degişeceQi tarzında anlamak 
gerekir. (A TOKSAAI) 

AHMED 
Arapçada çok övu/en ve güzel huylu 

anlamlarına gelir. Kur'an·ı Kerim'de Pey
gamborimlzin (S.A. V )  Ismi olarak geçer: 

"Meryem oğlu isa: "Ey israHoflulları, 
ben alıe Allah'ın elçisiyim. Benden ön
ce gelen Tevra.'ı d�rulayıcı ve benden 
80nr. gelecek Ahmed adında bır pey· 
gamberi müjdeleyiei. olarak (geldim)." 
demişti. Fakat (Hz. ısa'nın müjdeledi{Ji 
peygamber) onlara apaçık delillerle gelin· 
ce, "Bu apaçık bır büyüdür" dediler. 
(SaH: 61/6) 

Bu ayette Ahmed k.elimesi özel isim 01-
duQu gibi, çok övülen manasına sıfat an
lamı da ifade edebilir. Peygamberımlzin bir 
hadisinden, O'nun isımlerınCktn birinin Ah· 
med olduQunu anlıyoruz. Buyuruyorlar ki: 
" Benim bırden çok Ismim vardır. Ben 
Muhammed'lm; ben Ahmed'lm; ben In
sanları mah,erde ayaOının dibinde top
layanım ve ben küfürü mahvedenlm." 
(Buhari, menakıb, 17, Tirmizi, adeb, 67, 
Muvatta asmau-n·nebi'l) 

Incii'deki, Hz. ısa'nın '''Size Farakllt (Pa· 
rakılt) gelecek" şeklindeki ifadesinde ge· 
çen faraklil ifadesinin Ahmed anlamına 
geld10i belirtilir. (S.POLA T) 

AHZAB SURESi 
TOplUlUk, grup, laife veya bi, kimsenin 

muayyen grubu anlamına gelon "Hızb" ke
limesinin ÇOklu{Ju olan "Ahzab", Kur'an-ı 
Kerim·in otuzüçüncü suresinın adıdı r. Me
dine'de AI-i ImrAn suresinden sonra, el· 
Mümtehine suresinden önce nAzil olmuş· 
tur. Surede 73 ayeı, 1 180 kelime ve 5790 
harf mevcuttur. 

Bu surede "Ahzab". müSıümanlara kar· 
Şi savaşmak Gzere birleşen ve bu amaçla 
"Medine'ye gelen Arap kabileleri" kaste
dil mektedir. Bu savaş "Hendek" savaşıdır 
ve Hicre!'in 5. yılında (627 h.) meydana gel
miştir. SUfe bu "Hendek" savaşını ve sa
vaşta meydana gelen olayları, savaşa karşı 
Müslümanların ve müşriklerin tutumlarını, 
hıristiyanlarla olan ilişkileri, nesep, miras, 
evlenme ve boşanma, örtünme ve terbiye 
konularını açıklamakta, bu mevzularda ba
zı hükümler getirmektedir. (C. KIR CAl 
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AILE (Bkz. EVLENME, BOŞANMA, 
BABA) 

AişE 
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ikinci ham-

m. ve Hz. Ebü Bakr';n kızı, hadis ve fıkıh 
alimi (V, Medine, 581677) 

Hz. Aişe'nin annesinin adı Ümmü RCı· 
man'dır. Babası Kurayş'in Taymi kolun
dan, annesi ise Kinane kabilesine mensu� 
lur. EbCı'I-Fukays VAiI'in Hz. Aişe'ye süt 
annelik yaptığı bazı kaynaklarda zikredil
miştir. Bu güzide kadın sahabi bu güne ka
dar Hz. Muhammed'in hanımı olmasından 
dolayı "ümmü'l·müminin .. müminlerin an· 
nesi" unvanı ile anılagelmiştir. 

Hz. Aişe, çOk zeki. akıllı ve itfetli bir ka
dındı. itme çok meraklı idi. Rasulullah'ın eşi 
ve Hz. Ebu Bekr'in kızı olması O'nun baş
kalarının bilemedikleri bir çok şeyi öğren
mesine yardımcı olmuştur. Bu bakımdan 
Aasulullah (S.A.V.)'ln .... etAtından sonra 
muhtelıf konularda MOslOmanların karşı
laştığı bir çok problemin çözümünde yegA
ne kaynak olmuştur. Hz. Aişe, Hz. Pey
gamber'in vefatmdan sonra ömrünün $0-
nuna kadar Müslümanlar tarafından hOr
met edilen ve daima bilgisine itimat edilen 
bir kişi olarak hayalını sürdürmüştür. 

Hz. Aişe, Rasulullah ile son derece sa
de bir hayaıı sürdürmüşlerdir. Hz� Peygam
ber, eşleri içerisinde en çok Hz. Aişe'yi se
verdi. Ancak ifk olaymda aralarında geçici 
bir s�ukluk oldu. 

Silindiği üzere, Hz. Peygamber (S.A.V.) 
her sefere çıkışında yanına eşlerinden bi· 
rlsini alırdı. Hangi eşinin gideceği Ise kur'a 
ile belirlenirdi. Seni Mustalık gazvesinde 
kur'a, Hz. Aişe'ye çıkmıştı. Bu harpten dö
nerken Hz. Aışe emanelen takındlOI bir 
gerdanlığı yola düşürdOQünden onu arar· 
ken kervandan geri kalmış, mü'nafıklar bu· 
nu fırsat bilerek O'na iftirada bulunmuşlar
dı. Bu islAm tarihinde ifk Qlayı olarak bili
nir. Halla ortalıkta dolaşan dedikoduya bir 
kısım sahabe inanır gıbı olmuştu. Ha,liyle 
bu durum Rasulullah'ı çok üzmüştür, Ni
hayet bu konuda Hz. Aişe'nin suçsuzluQu· 
nu ifade eden ayetler indi. (Nur 24/1 1·20) 

Rasulullah (SAV.) hasıalandığında son 
günlerini Hz. Aişe'nin odasında geçirdi ve 
hurada ahirete irtihal etti. Hz. Peygamber'· 
in naaşı buraya defnedildi. 

Hz. Aişe, Rasulullah'ın vefatmdan son· 

AKA 

ra 48 yıl yaşadı. Bu süre zarfında müslü
manlar O'nun engin bilgisinden yararlan
dılar. Hz. Osman'ın yönetiminden pek 
memnun olmamakta birlikte, O'nun şehit 
edildi!)ini duyunca, hac Için gilliQi Mekka'· 
den, Hz, Ali halife seçilinceye kadar dön
medi. 

Hz. Osman'ın katillerinin tespit edlerek 
cezalandırılmasını isteyen bir grup müslü· 
man Basra'ya d�ru ilerledi. Bunların için
de Hz. Aişe de yer almıştır. Burada islAm 
tarihinde Cemel vak'ası olarak bilinen sa
vaş oldu. içlerinde Hz. Talha ve Hz. ZÜ
beyr'in de bulunduğu bir çok kişi şehit ol
du. Cemel vak'ası, 36/656 tarihinde mey
dana g,elmiştir. 

Hz. Aişe. çOk hadis rivayet eden sana· 
beden birisidir. Rivayet eUlOi hadislerin 
toplamı 2210'dur. Hz. Muhammed' (SA 
V.)in eşi ve Hz. Ebü Bekr'in kızı olması ya· 
nında itme meraklı oluşu ve Peygamber'
in  veflitından sonra çOk yaşamış olması, 
O'nun çok hadis rivayet etmesine etkili 
olan faktörlerdendir. Hz. Aişe, diğer sana
bilerin bazı hatah rivayellerini zaman za
man düzelttiği gibi, onların yanlış olarak 
verdikleri fetvalan da tenkit etmiştir. Zer
keşi (79411392) O'nun bu tenkitlerini bir ki
tapta ıqplamıştır. 

Hz. Aişe, 58/677'de vefat eui ve Gen
nüt'I-Baki mezarlığına delnedildi. (A.TOK
SARI) 

AKABE 
Akabenin sözlük anlamı vadiden yük

sek bir dağa doğru çıkan sarp yokuş. de
mektir. 

Bu kelime şu ayene geçmektedir: "Sarp 
yokuşun (akabe) ne olduOunu sen nere
den bileceksin? (Sarp yokuş) bır boynu 
(kölelik zincirinden) kurtannak yahut aç
lık gününde akraba olan yetimi veya hiç 
bır şeyl olmayan yoksulu doyurmaktır. 
Sonra inanıp, birbirlerine sabır tavsiye 
eden ve merhamet tavsiye edenlerden 
olmak. işte onlar kitapları (amel defter
leri) kıyamette saOdan verilecek uğurlu 
kişilerdir." (Beled 12-18) 

Bu ayetlerde akabe kelimesi maddi yo
kuş değil, yapılması insanın nelsinde bü
yuk mücadele isteyen amelleri ifade eden 
mecazi anlamda kullanılmıştır. Ayetin de
'lamında görüldü{jü gibi bir esiri hürriyeti· 
ne kavuşturmak veya sıkıntı anlarında 
muhtaçlara yardım etmek, insanın nefsine 
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AKA 

� ZO� gelen hayırlard". InsanOOlu nefsi· 
ni 04gunlaştırmadıkça mala çok düşkündür. 
Bu iki hayır da malın AJlah Için harcanma· 
sını gerektirmektedir. Hele bu harcama"ın 
ekonomik sıkınIı anlarında olması daha bü
yük bir nefis mücadelesı gerektırmektedir. 

Ayrıca bu ayetteki "bir boy nu k�eıık 
zincirinden kurtarmak" ifadesinin sade· 
ce kO�yi hürriyetine kavuşturmak anlamt
na gelmedi{Ji, herkesin iyi ameller işleyip 
kÖfülülderden sakınarak AJlah'a lam mana· 
sıyta kulluk ederek kendini cehennem aza· 
bından kurtarmak anlamına da geldi�i tef· 
sırterde belirtilmiştir, Bilindi�i gibi, kişinin 
kendini cehennemden kurtarması da bü· 
yük bir natis mücadelesini gerektirir. 

Zaten köle azadı da kişiyi cehennemden 
kurtaran bir ameldir. Peygamberimiz 
(S.A.V.) " Her kım bır mü 'mını esiriikten 
vıya kölelikten kurtarırsa, Allah onun 
her organı kan,ılığında azat edenin bir 
orgınını cehennem ateşinden kurtara
caktır." (Buhari, Keffarat, 6; Müslim, ıtk, 
22) buyurur. Bir de akabe bialına işaret 
eden bir ayet mevcuttur. Hz. Peygamber, 
Medine'den gelen 70 MOsIOmandan Aka
be denilen yerde biat (ba�lılık yemini) al
dıOI esnada o MOslümanlar, "Biz Allah'a 
,Irk ko,mamak ve seni korumak üzere 
söz verdiOlmizde karşılıllında bizim için 
ne var?" diye sorunca, Hz. Peygamber: 
" Cennet" buyurmuştur. Bunun üzerine şu 
ayet inmiştir: "Allah mO'minlerin canla
rını ve mellarını cennet karşıliCında sa
tın aldı" (Tevbe: 1 1 1). (S.POLAT) 

AKıL 
Akıl, genelde dmi almaya yarayan yüce 

veya Insanın bu güç sayesinde edindi�i il
me denir. Hz. Ali, doQuştan ve kazanılan 
olmak üzere iki aklın buiundUCunu söyte-
miştir. E�er c:k>guştan akıı olmazsa, kaza
nılan aklın yararı olmaz Tıpkı göz, IŞIQı en
gelledl�i zaman güneş ışı�ının yararlı 01-
madı!)ı gibi. Hz. Peygamber, "Allah akıı
dın dıha deOerli bır yaratık yaratma
mı,tır" buyururken, doQuştan gelen veya 
verilen akla işaret etmiştir. Yine Hz. Mu
hammed, "Hiç bır kimse kendisini doO
ruye uI�t1nıın veya deoeralz olandan alı
koyan akııdan daha üstün bır kazanç el
de etmemi,tir" buyuruıken, kazanılan ak
la işaret etmişlir. Bu akıl, yuce Allah'ın, 
· ,I,le bizim, insanlı�a verdiOlmiz mlsal
ler. Bu misalieri ancak ilim sahipleri an
ıo 

i.r ve dü,ünür,29/43" sözünde geçen ak
leıme, Ilim anlamına gelen kazanılmış akıl
dır, 

Yüce Allah, kafirleri akılsızlar diye yer, 
diQi her yerde birinci anlamdakine degil, 
ikinci anlamdaki akla işaret etmiştir. Me
sel1), " Onlara (müşriklere) Allah'ın indir
diğine uyunu! denilince, onlar, 'hayır 
biz atalanmız.ın kendisine alışkın ve bağ· 
lı buldu(lumuz .eye uyanı' derler, Ala
lan hiç bır şeyi bilmiyor ve dOOruyu la
nımıyor ldl iseler de mi? 21170 " ,  "In
kllr edenlerin misali, ancak dıştan gelen 
bağırma ve seslenmeleri duyduğu Için 
haykıra haykıra konuşan kimseye ben
zer, Onlar, laOırlar, dilsizler, körlere 
benzer. Böyle oldukları içindir id akdla
rını kullanmazlar, 2/171" 

Kur'an'ın bu ifadeleri, babalarını. alala
rını taklit edenlerin e�er babalarının ve aıa
larının yapıp eııikleri ilme dayalı d�ilse ve 
ilmin gösterdigi yoldan edinilmemiş ıse, 
ilim anlamına gelen akla dayalı bir iş olma
dığını anlatıyor. Dolayısıyla babalarının ar· 
dından giden kimseler, doğuştan gelen 
akııları kullanarak ilim edinmemiş ve yapıp 
ettiklerinde ilmin ış�ına uymamış oldukları 
için. sağır, dilsiz ve köre benzelilmişlerdir. 
Bunların d�uştan gelen akla sahip olduk
ları herkesçe kabul edilmektedir. Böyıe 
kimselerde bulunmayan şey, doQuşıan ge
len akıllarını görme, işiıme ve konuşma du-
yulannda sa!)layamadtgl verilere tatbik et
mekten ibarettir. insan kazandıgını genel
de bu duyularıyla aldıklan veriler arasından 
edinir. Bu YÜZdendir ki, saQırlar, körler, dil· 
sizler -eQer, özel eQitim ve �relirne tAbi 
tutulmamışlarsa- kazanılmış akıldan yok
sundurlar. Bu gün sa�ırlara, dilsizlere, kOr· 
lere uygulanan özel &{ıit/m ve öQretim on
larda doğuştan gelen bir aklın varlığını 
ispattamaya yeter. Çunkü bunlar, erCilim ve 
öQretim yoluyla bir takım davranışlara alış
tırıldıklarından, daha da ötede akıı yürüt
menin çeşilli biçimlerine dayalı nelicelere 
ulaşıırılmaktadırlar. Mesela, gazete çıkar
makta ve gazetedeki bilgileri okuyup de
�erlendirmeye tAbi tutabilmektedirler. 

Öyleyse Allah, "aklınızı kullanmıyor 
musunuz?" veya "akıllarını kullanmaz
lar" biçiminde bir hitap ile kimlere sesle
niyorsa. onları akıı gücünu kullanarak ilim 
edinemediklerini yapıp etmelerinde ilim ıŞı· 
gıyla aydınlanan yolda yurümedıklerinı bil
dirmekledir. Bu anlamda ilmin ıŞığı, kaza-



nılmış akıı IŞlgıdır. Kazanılmış akıı da do
Quştan gelen aklın, edinilen muhtelif duyu· 
verilerine tatbikiyle elde edilen ekıidır. 

Akıı yoklugu yüzünden, kuldan sorum
lulu{;ıun, mükellefiyetierin kaldırrldıgı her 
yerde birinci anlamdaki akla işaret edilmiş· 
tir. DoQuştan getirilen akla sahip olmayan· 
lar, sorumluluk altına sokulmazlar. bir ta· 
kım yapıp etmalerle yükümlü kıhnmazlar. 
bir takım yasakla muhatap olmaılar. 

Her tür sorumlulu{ıun başında inanma 
mükellefiyeti gelır. oysa ınanmak için do
Quştan verilmiş bir akhn taşıyıcısı olmak ge· 
rekir. Böyle bir yetiyle donatılmamış yara
tıkların inanma sorumlulugu yoktur. "AI
lah'ın Izni olmadıkça hiç bır canlının 
Inanmnı mümkOn deOUdlr. Ve 0, aklını 
kullanmeyanlere .oır bır ceza verecek
tir. 10/100" inanmak Için Allah'ın izin ver
mesi demek, bir varflgı akıl yelislyle dona
larak yaratması demeklır. EQer böyle olma· 
saydı, akıl yetisiyle donatarak yaranıoı in
sanların bir kısmını inanmadıkları için aza
ba, cehenneme sokacagını bildirmesı. akıı
larını kullanmadıkları Için aOır cezalara 
çarptıracaOını haber vermesi çelişki olur
du. Eger akıı yetisiyle donalarak yarattıgı 
bir canlıya inanması Için de Allah'ın ayrı
ca izin vermesi gerekli olsaydı, bu takdir· 
de. hem akıı yetisini kullanmadıQı için, hem 
de bu yetiye dayanarak inanmad�ı için bu 
canlıyı aOır cezalara çarptıracagını Kur� 
an'da bize duyurmaıdı. {)yieyse Allah'ın 
izni, insan için, akıı yetisinin insana veril
mesinden ibarettir. Allah, insan fertlerini 
yaratırken her birine kendi adına iş görme 
izin ve yetki belgesi olmak üzere akıı nime
tini vermiştir. 

Her Alim. kendinde kendisine ail bir var· 
IıQın bulunduOunu ve bu varl�ın kendi ba· 
şına var olabilen bir asıl olduQunu ilmin bu 
asla ilişen bir sıfat olduQunu. sıfatın bizzat 
bu sılatı taşıyandan ayn okiUOunu bilir. Bu 
sebeple akıı' bazen Alim sıfatı,'yani Ilim an
lamına, bazan da bill1)8 yeri, yani yelisi an
lamına kullanılmıştır. " AIlIh 'ın ye,..tttğJ Ilk 
,ey 8klldır . .. •• anlamına gelen hadis·i şe
(ifte sözü edilen akıı ' ilim anlamına gelen 
ve insanın sıfatı olan aktı olamaz. Çünkü 
ilim araz'(her hangi bir asıl üzerine ili
şen}dır. Bu yüzden onun ilk mahluk olma
sı düşünülemez. Aksine ilim anlamına ge
len akııdan önce veya onunla birlikte onun 
ilişece!)i, konacaQı yerin yaratılmış olması 
gerekir. Doıayısıyla ·hadls·! şerifıe yaratık· 

AKl 

ların ilki olarak sözü edilen akıı, ilimlerl 
edinmeye yarayan ve insanın özünü oIUO
turan manadır. 

Bu anlamı dile getirmek üzere Kur'an'
da çeşilll kelimeler kullanılmıştır. Bunlar
dan kullammı en fazla yaygın cManlarl Nefs, 
Ruh. Kalp ve Akıı'dır. Sözü edilen bu le
rimlerden her biri genekle iki ayrı anlam· 
da kullanılagelmişlerdir. 

Kalp, birincisi bedendeki et parçası, ikin· 
cisi bu et parçası ile alakası bulunan ve La
kat ruMni, rabbAni, nurani ve manevi olan 
kalp olmak üzere iki anlamlı bır terimdir. 
insanın mahiyeti, özü ikinci anlamdaki 
kalpten ibarettir. Bilen, tanıyan, algılayan, 
insani'yeıldir. 0, muhalap olan O'dur. ceza· 
ya ve uyarılara ugrayan o'dur Istenen 
sorumlu tutulan o'dur. 

Ruh, birincisi et parçası olan kalp boş
luQunda yuva/anmış bulunan "tif bir cisim. 
ikincisi bilen, kavrayan, IAtif ve manevf olan 
insani öz olmak üzere iki anlama getir. lkin
ci anlama gelen ruh, ikinci anlamdaki kalp 
ile eş anlamlıdır. "De kı, Ruh, Rebblmln 
emrindedlr .. 17/85" ayetinde geçen ruh. 
ikinci anlamda kullanılan ruhtur. Ve o, ilA· 
hi bir emir olup, bir çok kimse onun hakI-
kat ve mahlyetinl kavrayamaı. 

Nefs, birincisi insanciski Ofke ve şehvet 
gücünü kendinde toplayan mana, ikincisi 
insanın kendisi ve zall olmak Ozere iki an
lama gelir. Ikinci anlamıyla o, ikinci anlam
daki kalp ve ruh ile eş anlamlıdır. 

ikinci anlamdaki akıı, ikinci manada kut
lanılan kalp. ruh ve nefs ite 9$ anlamlıdır. 
Aynı anlamı ifade eden bu dört tarkTı, In· 
sanın mahlyet ve hakikatini, insanı Insan 
yapan özü, insanın tam kendisini göster
mede Maktır. Insan, bu terımlerin ifade et
tiOi oflak anlamı kavrayıp tanıyınca, bizzat 
kendisini tanımış olur. Insan, kendinde 
böyle bir özOn bulundu�undan habersiz 
ise. bizzal o kendinden habersizdır. Ken
dini bilmeyen elbette Rabbinden de gefil 
ofur. Çünkü kendini bilmeyen ba.şkas.nı hiç 
bilemez Insanın yücelere çıkması akıı d&
nen özünü tanıması ve ona uymasına baOh 
kılınmış, yine insanın aşaQılara düşmesi ve 
kendı �rini görmezlikten gelmesi de ak
Iından kaçması ve onu kendine engel ve 
düşman görmesine baglanmıştır. Yaratlk· 
lardan çoQu kendilerini bilmezler. Onlar1a 
bizzat kendileri olan özler! arasına bir ta
kım yabancı aracılar girmiş olur. Oysa Al
lah. kişi ile kalbi (özü·kendlsi) arasına gi-
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AKl KUR'AN·' KERIM 
- _ . _-------------'=::::.:...= 

rer. Bundan ötürü Allah' . unutmak ile ken
dini unutmak birbirine çOk sıkıca baQII, ay
rıymış gibi görunen ama aslında ıek bir ta
vır olarak Kur'an'da takdim edilmiştir. "Sa
lon ha, Alleh', unuttuklan "rln AII.h',n da 
on"r. kendilerini unutturduOu kimseler 
gıbı olmayın. Onlar fasıkların ta kendi
leridir. 59/19" 

Kur'an, ınsanın bizzat özune, aklına. kal
bine, nelsine ve ruhuna insanın dikkatini 
çevirmeyi on planda lutar. Çünkü dinin ash 
oradadır. DOOuştan insana verilen bu asla 
dikkat çekmesinin yanı sıra, Kur'an kazan· 
ma yoluyla elde edilecek akla da insanı 
te.şııik etmekten geri durmaı.Kazanllan 
akıı' biri tecrübelerden edinilen ilim, diQe
ri de bizzat Iııri akıl yetlsı kullanıl.uak ka
zanılan ilim olmak üzere iki anlama gelir. 
"Insanlıra lylLLol emrediyorsunuz da, 
kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz 
.Iinlzdekl kıtıbı okuyup duruyorsunuz. 
Öyleyse hAlA aklınızı kullanmıyor musu
nuz? 2/44" , " Biz bu örnekleri insanlara 
veriyoruz. Bunları ancak bilginler akle
der. 29/43", "EOer dinlemiş veya akiet
mi, olsaydık, çılgın alevii cehenneııılik
ler ıçınde olm.zdık. 67/10", "De ki, bi
lenlert. bilmeyenler bır olur mu? Ancak 
akıl sahlplert hatırlanm •• ı ve bilinmesi 
gerekenleri kendine devamlı alır. 39/9" 

Örnek olmak üzere mealierini verdigimiz 
bu ayeııer genelde insanın dikkatini mük· 
tesep aklın iki çeşidi üzerine de önemle 
çekmektedir. Kitabı okuyor olduQu halde, 
aklını kullanmaktan kaçınır gözükeniere 
uyan yapılırken, kitapla verilmiş hazır tec· 
rübelerden yararlanıp sonuç çıkarılmadl{Jı. 
na işitme veya akletme işi yapılsaydı, ce
hennemlikler içinde oIunmayaca!)1 haber 
verilirken de fıtri akıı yetisi sayesınde insa· 
na sunulan nakfi bilgiler ve deneyimlerden 
yararlanılarak bir sonuç çlkarılmadlQına 
dikkat çekilmiştir. Eoer insan, hlri akıı ye
tisiy� yetinecek bir ortamda olsaydı, yüce 
Allah, "De kı, sızı yıratın ve size 1,ltme
yı, gözlert ve gönülleri veren O'dur. Ne 
kad8r da az ,ükredlyorsunuz. 67/23" 
ayetiyle insanı, az kadirbilir olmakla uyar· 
mazdı. Çünku bu ayene geçen işiıme, nak· 
li, geçmiştekilerin ve hAlen var olanların de
neyim birikimlerinı; gözler, QÖzlem yapma· 
yı ve o yolla edln.lecek ılmi: gönüller, var· 
lıklara yönelik iç baalantıyı ve öz bilgisini 
temsil ederier. Akıllı insan bütün bu imkAn
ların içinde oldu�unu ve bunlardan yarar. 
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Ianmak gere{lini duyan kimsedir, Insan, 
yalnız tllri akıı yeiısiyle veya yalnız tecrü· 
belEHln taklidini yapmakla yetinmez. Yine 
insan sırf Iıtri akıl yelisi veya yalnız nakil 
ile yanı Kur'an ve sünnet ile bu dünya or
tamında yetinemez. Bunlardan birinci ha· 
Le aldanma, ikinci hAle ceMlet denmiştir. 
Hem fıtri aklın, hem de onun kullanımından 
saOlanacak aklın birlikte insanı insan ola
rak koruyabilecekleri Kur"an'dan anlaşılan 
kuşkusuz bir sonuçtur. (H.ŞAHiN) 

AKlo 
Akid, lOgaile baQlamak iki veya da· 

ha fazla şeyi toplamak rapıetmek demek 
olup, hukukçuların dilihde ise. "tarafların 
hukuki bir sonuç meydana getirmeye yö
nelik iradelerinin birbirine baQlanmasl" de
mektir. Kur'an, "asli ibaha" prensibini 
esas atdı�ından, akidler, akitlerin kurulu· 
şu ve sonuçları uzerinde durmamış, sade· 
ce bu konuda ıemel ilkeler koymakla ye· 
tinmiş1ır. Asli ibaha, bir şeyin yasak oldu· 
Qu bildırilmediQi surece serbest ve he· 
lal olması ilkesidir, Böyle olduau için de, 
Kur'an'ın koydu!)u temel ilkeleri çigneme· 
diQi sürece bütün akit nevileri ve şekilleri 
caizdir, serbesttir. 

Kur'an ahde vefa ve akde ba!}hlı!')ı ilke 
cMarak koymuş olup, bu konuda, "Ey Iman 
edenler. akitlert yerine getiriniz" (Mal
de: 1)  buyurarak gerek hukuki anlamda 
akde baQlıllOl, gerekse ahlaki anlamda söz· 
de durmayı, hana tasavvufi anlamda 
bezm-j 8zelde ruhların verdi!)i iman sözu· 
nu yerine getirmeyi istemiştir. Peygambe
rimiz de, " MüslOmanlar .. rtlanna baOh
dırlar. Ancak haramı helal sayan veya 
helalı haram kılan tart hariç" (Tirmizi, 
Ahkam, 17) buyurarak akde ve şarta �. 
hlıaı öQüUamiş, dinin kesin prensiplerini ih
lal eımediOi sürece akit serbestisinin kural 
olduOunu bildirmiştir. 

Kur'an, "Ey Iman edenler, mall.nnızı 
ar.nızda hakıızlıkı. deOlI, ka".tıkh rıza 
Ile y,pılan IIcaretle yiyin" (Ni .. : 29) bu· 
yurarak karşılıklı akdi münasebetlerde La· 
rafların rızasını esas almıştır. (bkz: ticaret 
maddesı), Zulmü, hakStZlıQı, faizi, aldatma
yı, kuma rı bir kimsenin sıkıntıda olmasını 
sömürmeyi yasaklayan, adalell, durüstlü· 
QO, Allah'ın sınırlarını ve ilkelerini korumayt 
emreden ayet ve hadisler de, dolaylı ola
rak Müslümanın akit serbestisine bir sınır· 
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lama getirmektedir. Zaten Kur'an şekilden 
ziyade mana ve muhtev8 üıerinde ısrarla 
durmuş, Müsl(Jmanın yelişkinji�i ve kema· 
li Ile bütün problemlerin çözülec�i müjde
sini vermiştir. (A.BAROAK�LU) 

AKRABA 
Karip kelimesinin çoklu�u. aviilik veya 

nesep yoluyla birbirine yakın olan kimse· 
ler, hısımlar. 

Kur'an·' Kerim'de bu tarim "ıü'j·kurWı". 
er·Rahimin çoklu{ıu olan "el-erhAm" ifade
leri ile geçmektedir. (Nisc\ 4136,1) Akraba
ların kimlerden meydana geldiQini tespit el· 
rnek zordur. Birbirleri ile evlenmeleri ha· 
ram olan kişilerin yakın akraba oldukları 
malumdur. Amca çocukları, hala çocukla
rı, dayı ve leyze çocukları ile bunların lu
rülan (çOCukları ve torunları) arasındaki iliş
kiler de akrabahk kavramı içinde mütaıaa 
ediı",. Evlenen eşlerin usul (ana-baba) ve 
furulan (çocukları) arasındaki akrabahk ba
Oma da sıhri hısımhk adı verilir. 

Kur'an-ı Kerim akrabahk ilişkilerine çOk 
büyük önem verir. Gerek kan ve gerekse 
sıhri akrabalar arasında karşılıkh hak ve va· 
ıifeler vardır. Akrabaya, aile hisleriyle 000-
Ianmak, onları görüp gözetmek, zaman za· 
man onları ziyaret etmek, uzakta Iseler 
mektup, tebrik v.s gibi haberleşme araç
ları ile hatırlarını sormak bu husustaki ah
laki görevlerdendir. Buna " 5,11-, rahim
yakınları görüp gözeıme" denir. Hz. Mu
hammed (SAV.) sıla-ı rahim hakkında bir 
hadislerinde şöyle buyuruyor: "Sılı-ı rı· 
himde bulunarnıyın cennete giremez." 
(BuMri, Edeb, 1 1 ). 

Yüce Allah: "Önce en yakın akrabala· 
rını uyar." (Şuarıl 26/214) buyurarak Hz. 
Muhammed (S.A.V.)'den akrabalanna kar
ŞI tebli{J görevini ilk olarak yerine getirme
sini islemişlif. Allah Teala bOlOn mO'minlere 
hitaben de şöyle buyurmuştur: "Allah'. 
kulluk edin, O'na bır ,eyi ortık koşmı· 
yın. Ana bebaya, ıkrabeyı, yetlmler., 
dü,künlere,..Yak1n kom,uya. uzak kom
şuya, yanınızdaki .rkadafa, yolcuya ve 
eliniz altındakı kimseler. iyilik edin," 
(Nisa 4/36; Akrabalara yardım ve saygının 
gereOine işaret eden ayetlerden bazıları
na Sk .. NisA 4/1, Nahl 16/90) 

Yüce Allah, Sakara sureslnin 177. aye
linde akrabaya iyilik yapmanın olguntlJk ve 
fazilet işareti sayllaca{Jml emir buyurmuş-

ALA 

tur. Aynı surenin 83. ayetinde ise a�raba 
hakkının eski dinlerda de mutaber -kabul 
edlldıginı ve bu hususta Beni ısrail (ısrail
oOuııarı)'den taahhüd aiındı?jını beyan et
miştir. 

Hz. Muhammed (SAV,) de bir hadısle
rinde: "Allah'. ve Ahlrıt gOnOne iman 
aden Idm .. a�nı görüp gözetsin," 
(Riyazu's-sa.lihin tre. hadis no: 312) buyu
rarak olgun bir imana sahip olma şartların
dan birisinin sıla-ı rahim olduQuna dikkat 
çekmiştir. (A.TOKSARI) 

AKSA M Ü'L·KUR'AN (Bkz. 
KUR'AN ILIMLERI) 

A'LA SURESi 
A'Ia., yüce demektir. Kur'an·ı Kerim'in 

87. suresinın adıdır. Sureye bu ad, yüce 
Rabb'ıo adıyla başlandı�ı için verilmiştir. 
Mekke'de et-Tekvir suresinden sonra ve e� 
leyl suresinden önce nazıı olmuştur. 1 9  
ayattir. 

Sureye, yüce Allah'ıo, noksanlıklardan 
ıesblh editmesi emriyle başlanmakta ve Al
lah Teaıa'nın her şeyi yaratıp düzene Koy
duOu ve hedefini gOsterdi�i, ot/aldarı çıkar
tıp dah'a sonra onl.arı kOmur hAline getirdi
Oi, Hz. Peygambefe Kur'an'ı ezberlettiOI 
ve O'na yol gösterdiOi, iyilerin annacaaı, 
kötülerin ise cehenneme gideceOi, Allah'
ın adının anıhp namaz kılınması gerektlOi 
anlatılmaktadır. (C,KIRCA) 

ALAK SURESI 
Mekke'de ilk nAzil olan suredir. Onda

kuz ayenlr, Kan pıhtıst anlamına gelen Alak. 
lafzı zikredildiğinden sureye bu ad verilmiş-
tir. Pıhtılanmış ve ana rahminin duvarları
na yapışıp kalan kan manasına gelmekte
dir. 

Surenin ilk beş ayeti Hz. Peygamber, Hı
ra ma(Jarasında iken nAzil olmuş, Kur'an'· 
ın Ilk ayetıeridir. Rasulullah'ın Cebra.il va· 
Sltasıyla yüce Allah'la ilk defa baOlant. kur
duı)u bir sur9dir. Baı)lantr kurulur kurulmaz 
Allah Teala. peyg.amberini okumaya davet 
edip dünya v8 ahiret saadetinin ancak �u
yup �renmekle elde edileceglne işaret et
miştir. 

Sure insal\)l1 yaratılışı ve baŞlangıcınclan 
söz etmekıe, ana rahminde meydana ge. 
len kan pıhıısının, Yaratıcının kudrelinin bü-
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yuk4u9u sayesınCle nasıl ınsan şeklıne do
nuSlufdugü an1al ılmakladır 

Surede okumanın hemen ardından ka
lem ıle ögretme hatırlatılryoı. okul ve '3{1111' 
mc yoncımeye ısareı call1yor.Aııah Te-ala 
nasıl peygambeliroc " Oku! " eııırını ver
mek suretıyle Okumayı ve bııgıyı ogrettı ıse, 
aynı sekılde tum ınsanların okumaları ve 
01191 :sahıbı olmalarının gereklığ:ne dıkkat 
eekıyor. Aynı zamanoa ukumanın ve bılgı
nın nesillere aktarılması da isteniyor . 

Bilginin ıek kayna�ını" Allah oldugu. in
sanın bddıgi şeyı o Kdy naıtıan aldığı. bu 
varhklar .ilemınde m�l'eut olan her şeyın 
onun eseri olduğu ve o kaynaktan !ışkırdı
gı .bildiriliyor. 

Insanooıu kendisine verilen bunca nima
le şükreımeyip şımarıklık eni{ji ve kendisi· 
ne nimeti veren kaynagı unutarak şükret
m�si gerekirken, büyüklendigı zikredihyor. 

Inkarcıların peşinden gidilmeyecegi. 
dostluk I:urulmayacagı, gerçek dostun Ai· 
lah ve mü'minler olduğu blldirıhyor. Allah'a 
yaklaşlıran şeyin O'na yapılan sam}mi see· 
deler olduğu söyleniyor. (M.K.ATIK) 

ALCA K G Ö N Ü L L Ü L Ü K  
(Bkz.TEIIAzU) 

ALEM 
Alem, alem veya aıameı kelimesinden 

türemiş bir çokluk ismidir. Allah'tan başka 
bütün varlıklara alem dendigi gibi, bir ça· 
ga veya çaOda yaşayan kuşaklara da alem 
denir. Ayrıca ilim ve bilgi edinmeye vesile 
olan her şeye de alem denmektedir. 

Allah'tan başka her şeye alem denilme
si, Allah'ın varllQma işaret etmesi yönüy
ledir (RaZi, Melalıhu 'l Gayb. Tahran, Ta
rihsız, 1/229) Ku,'an-ı Kerim'de bu kelime, 
73 yerde geçmekte ve bir kaç istisnası ha
riç "Rabbu'I Alemin" şeklinde kullanılmak
tadır. "Rabbu'I alemin" ;ilemlerin Rabbi 
demektir ve bUlün alemler kastedilmekte· 
dir. Ancak. "Alemleri uyarıcı olsun diye 
kulu Muhımmed'e turkanı indiren Ai
lah'ın hayır ve bereketi pek çoktur" (Fur
kan. 25/1) ayetınde geçen Alem kelimesı
nın asıl amacı insanlar ve cınlerdır. Bir de 
ınsanlar aıemı, cınler aleMı. hayvanıar ale
mi v.s gibi ıerkipler kuııanıldı!)ı MIde, top
raklar Alemi. taşlar Alemi denilmemektedir. 
Bu sebepıe alem kehrnesınin Rab kelime
sıyle uyuşan bir başka anlamı daha var ki. 

2. 

o da bu!Ün alemlerın uSlunde akılhlar ale· 
mlnın Rabb, ·nlamıdır. Nilekım "A)emun" 
ve .. Alemin şeklinde bu kelımenin çokluk 
yapılması da akıllı varhklara işaret ettlQ;ni 
gösterir. 

Bu izahıardan da anlaşllacaQı gibi, Ai
!ah'ın varlığına ışaret eden ve kendisi va
sıtasıyla bılgı elde edilen her seye alem de· 
nıldıgi gıbı. özellikle akıllı varlıklara alem 
denılmektedır. (C. KIRCA) 

_ • •  A • 
AL-I IMAAN SUAESI 
Medine'de Bakara suresinden sonra 

Nısa suresinden önce nAzil olan bu sure· 
ye Eman, Kenz, Mücadele, Süre·; iSliğlar 
ve Tayyibe adı da verilmektedir. tki yüz 
ayet olan bu sure 3480 kelimedir, AI·i Im· 
rAn, ImrAn ailesi demektir. 

Suranin ilk kısmı inanç yOnOnden Isıam 
düşüncesinin esasları hakkında açıklama· 
larda bulunmaktadır. Insanları erkek ve dı· 
şiden yaratılgı, siyah beyaz, sarı veya kır· 
mızı, güzel veya çirkın, tam veya eksik gı· 
bi diledigi şekilde Allah' ın ınsanı ana rah
minde şekilkmdirdigı anlatılmaktadır. 

Ku'-an'ın muhtelıf sevıyede bulunan ın· 
sanıarın derecelerine gOre nazif olduOu, 
herkesin kendi istidat ve kabiliyetine göre 
ondan istifade edecegi bildirilmekte, Kur'· 
an ayetlerinin iki kısım oldugu beyan edıl· 
mekıedir. Manaları açık olan eyetlerle amel 
etmenin şart olduQu istenmekte. müıeşA!
bih olanlar ile yetkili ve bilgıli kişiler Mriç 
digerıerinin meşgul olmaması, aksi Mide 
kalpleri ve gönülleri lesal olaeaOI açıklan· 
maktadır. 

Surede, gerçek dinin ancak isıam oldu
gu, ondan başka ona muadil bir din olma
dlOI bildirilmekte, hakıki mülk sahibWlin Al
lah olduğu, mülkü diledigine verdiQr. dile
dlOinden aldıgı, dilediOini aziz, dilediOini 
zelil ktldt{jı, haynn ancak O'nun elinde ol· 
dugu. her şeye kadir olanın yalnız Allah 01· 
duğu bildirilmektedir. 

Surede Hz. I�'nın. annesi Meryem'in ve 
Hz Yahya'nın do(ıumuna aıı olan ve dı· 
ger konulara laalluk eden kıssalar anlatıl· 
makta, Tevrat ve inciller hakkında bilgi ve
rilmekle, Havariler'in Allah'ın dini için yar· 
dımcı olduklarına temas edilmektedir. Eh
li kitab'ı islAm'a davet metodu anlatılmak
ta, onların hakkı batıla karıştırdıklan, Allah'· 
ın dinını az bir paraya sattıkları bildirilmek· 
te. bozulmuş din adamlarının din adamlıQı 
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adı altında hakikatleri nasıl ters yüz ettik
leri bildirilmektedir. 

Surade, Kıble'nin deQiştlrildiQi mesele
si üzerinde durulmakıa, Kudüs'ten sonra 
KAoo'ye çevrilmesinin hikmetleri anlatıl
maktadır. Kur'an'ın hideiyet kayna{ıı oldu
Qu üzerinde durulmakla, mü'minlerin kalp
lerinin ve duygularının derinliQine nasıl uz
laştırd_I�1 açıklanmaktadır. (M.K .ATIK) 

AliM 
Allah·ü Teals'nın güzel isimlerindendir 

(Esmaü'l-hüsna). Her şeyi bilen anlamına 
gelir. Allah'ın ilminin sınırı yoktur. Olmuşu, 
olaeaAı her şeyi bilir. Hiç bir şeyondan giz
li kalmaı. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. 
Kur'anı- Kerim'de Allah'ın C.C. alim ismi 
160 küsur defa geçer. 

Allah'ın aynı anlama gelen başka bir is
mi de "Aııamu'I-Guyüb"tur. Gaybları bilen 
anlamına gelir. (Gaybın anlamı için bkz: 
Gayb maddesi). Buradaki " AliAm" kelime
si, Alim ile aynı köklendir ve mübalaQa ma
nası ifade ettibiinden, " Bilgisinden hiç bir 
şey gizli kalmayan, her şeyi bilen" ma
nasını taşır. Allah için Gayb diye bir şey 
yoktur. 0, diQer yaratıklar için gayb olan 
her şeyi bilir. "AIIAmu'I·GuyOb" tabiri de 
Kur'an'da dön defa geçer. (Bkz: Malda: 
5/109 116, Tevbe: 9/78. Sebe, 34.'48_) 
(S.POLAT) 

ALLAH 
Allah, kelime olarak, ilAh kelimesinden 

ıürelildibli, yani iıah kelimesinin hamzasi· 
nin kaldırıiıp harf·i tarif getirilerek Allah M,. 
line geldiQi söylenir. Ayrıca onun özel bir 
kelime olduQu da ileri sürülmüşWr. Arap
lar, kendilerine ait her mabuda ilah adını 
vermişıerdir. Nitekim onlar, güneşe iıah de
mişlerdir. Çünkü onlar güneşi mabud edin
mişlerdir. "Elehe" fiili "Ibadet etti" an
lamına geldi!}i gibi, "teellehe" fiili, "Ma
büd edindi" anlamına kullanılmıştır. Bu· 
na göre iıah, mabüd olana verilen isimdir. 
Allah'ın "elehe" fiilinden türediQini savu
nanlar, "Kul, ilAhın sıfatlarım düşünün
ce bu slfaUar hakkında hayrete düşer" 
demişlerdir. iş�e bundan ötürü "Allah'ın 
nimetlerini düşününüz, fakat Allah'ın za
tını d�ünmeylnlz" sözü rivayet edilmiş-
tir. 

Allah isminin, Arapça " vilah" kelimesin· 
deki vav harfinin hemzeye dönüş\ürülerek 

meydana geldi{ıini söyleyenler de oımuş
tur. Her yaralı{Jı hayrete düşüren bir varlı
Qı olduQu için Allah'a bu ismin verildiQi ileri 
sürülmüştür. Bu anlamda Allah, her şeyin 
mahbübu olarak kabul edilir. Nitekim 
Kur'an-ı Kerim: "Yedi gök, yer ve bunla· 
rın Içinde bulunan varlıklar O'nu tesblh 
ederler. O'nu hamd ile tesblaetmeyen 
hiç bir şey yoktur. Fakat siz onların tes
bihlerinl lyl anlayamazsımz. Zira O, ha
limdir, baOI,layandır. 17/44" ayeti ile bu 
gerçe{Ji dile getirir. 

Bazıları da Allah isminin "kendini perde
lemek" anlamına gelen "Iiyah" kökQnden 
Qeldj�ini ileri surmü$ ve "Gözler onu al
eılamaz, fakat O gözleri 8lgllar. Ve O, la
tlttir, her şeyden haberi olandır. 6/103" 
ayetinin bu anlama işaret eniQini söylemiş
lerdir. 

Kimileri de Allah isminin. Ararnca ala
ha kelimesinin debJişikli{ıe uQrarnış hali 01-
du{ıunu bildirmişlerdir. 

Genel anlayışa göre, Allah isminin aslı 
olan ilah kelimesinin esasen ço{ıul hAle 
gelmemesi gerekir. Çünkü O'ndan başka 
mabü\ yoktur, Fakat Araplar, ortada bir ta
kım mabütlaren bulunduklarına inandıkla
rından bu kelimeyi ço{ıul yaparak Alihe de
diler. Kur'an'da bir çok ayette ilAhlar anla· 
mına "a.lihe" kelimesine yer verilmiştir. 

Kur'an'da "ey Allah'ım" anlamında "AI· 
lahümme" şeklindeki bir kullanıma da rast· 
lanmaktadır. 

Allah ismi, Kur'an'da en çok zikredilen 
isimlerden olup. takriben 2696 kez kayde· 
dilmiştir. Allah, Tür1<çede Tann, ç.kIp vb. 
gibi isimlerle anılagelmiştir. 

Kur'an, bir çok ayette (7/180., 17/1 10., 
20/8., 59/24) Allah'ın güzel isimlerinin bu· 
lunduğunu haber verir. Allah'ı tavsif eden 
bu isimler incelendiğinde, onların mücer· 
ret ve müşahhas anlamları ·tek bir zana top
ladıkları görülUr. MeselA, Allah'ın iki elin
den (5/64., 38175), kabzasından (39/67), 
çehresinden (211 15. ,  272., 30/38.,39 vb), 
arşa yücelişinden (7/54 vb) bahseden ayet
lerin yanında Allah'ın ilk, son, dıŞ, iç (5713) 
oldu!}unu, kayyum (21256., 3/1) Olduğunu 
bildiren ayetler de vardır. Allah birdir. diri
dir. pek yücedir. Her şayi kuşatandır, kaa
dırdir, ganidir, ilk örneQi olmadan yaraıan. 
dır, bakiciir, ebedidir, azizdir, mülekebbir
dir, büyüktür, övülmeye lAyıktır, şanlı ve şe.. 
rellidir, kerimdir, celal ve ikram sahibidir, 
azamel sahibidir, kavidir, metindir, Mmdir, 
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ALLAH C�lIt CrldfUhlı 

IAliftir, habirdir, hAkimdir, işitendir, gören
dir , hatıra gelen her şeyden münazzah ve 
mukaddes olan malik!ir, seıa,mdır, Adildir, 
hAkimierin en iyisidir. Sürekli iyilik eden
dir. Göklerin ve yerin nurudur. haktır, her 
şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. EzeR 
ve ebedi'dir. Bu sıfatlar Allah'ın zatı ve za· 
tına ait olan sıfatlardır. 

Allah ile yaratıkları araS1ndaki aıakayı 
gösteren sıfstlsr şöyle sıralanabilir: Allah 
yaratıcıdır, şekil verendir, ilk başıatandır, 
tekrar yaratandır, can verendir, can alan
dır. bütün var olanları sayı olarak bilen ve 
onları.bir kitaba kaydedendir. Ölüleri diril
tendir, ahirette bütün insanları toplayandır, 
azık ve gıda verendir. koruyandır, mülkOn 
sahibidir. Malik!ir, mülevelli ve mutasarrıf· 
Iır, mUkıedirdir, zor yoluyla ıslah edendir, 
yükseltendir, izzet ve şeref verendir, alçal· 
tandır, başkalarından esirgeyendir, yarar· 
Iandırandır, geriye bırakandır, öne alandır, 
daraltandır, genişletendir, zarar verendir. 

Allah ile insan arasındaki aıakayı göste· 
ren ilAhi isimler aşa�ıdaki şekilde sıralana· 
bilir: Allah esirgayandir, ba�ışlayandır, yar
gılayandır, çok çOk yargılayandır, sürekli 
yargılayandır. alfedicidir, ·halimdlr, tövbe· 
leri sürekli kabul edendk, daima sabırlıdır, 
daima kadir bilicidir, çok şefkatlidir, çok 
muhabbetlidir ve sürekli gôzetleyieidir, he
sap edicidir, yeterli alandır, sürekli şahit
lik yapandır, insanlara emniyet ve güven 
verendir, görCıp gOzetendir, yol gösteren
dir, vekildir, velidir, hak edenlere cezasını 
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verendir, bütün kapılan açandır, karşılık 
beklemeden verendir, daima rızık verendir, 
ça�rılan duyup gelendir, verendir, zengln
leştirendtr . 

Genelde yaratıklara yönelik ilAh1 isimler
Le yalnızca Insanla ilgili görünen ilAhi isim· 
ler, anlamları bakımından karşllaştınldlQın
da, yaratıklar arasında insana çok daha 
mulenA bir yerin verildiOl ve onun bu yeri
nin gere!}i olarak da çok titiz bir bakım ve 
gözetimle koruma altına alındlOI açıkça his
sedilir. 

Bununla beraber insana yönelik ilAhi 
isimlerle genelde Aleme ve yaratıklara yö
nelik iıa.hi isimlerin ilgi alanları birbirine ka
rışIITllmlş, insanı eşya gibi lelakki eden fikri 
e�ilimler doOarak gelişip güçlenmiştir, in
sanın hürriyeti ve kaderi iki zıl anlayış ha· 
linde karşı karşıya bırakıtmıştır. Allah insan 
ilişkilerine dair, fikri cereyanlar ve bunlar 
arasında sürüp giden ve sırf tepki psikala
jisine dayalı iç bölünmeler isıam toplumun
dan eksik olmamıştır. Kaderiyye, Cebriy· 
ye, Sılatıyye, Mu'tezile, Eş'ariyye ve Ma
turidiyye, Şia, Havarie, Murcie vs. gibi 
akımlar. işte böyle bir ilgi alanı karıştırma
sından IsIA.m topluluQuna kalan miraslar
dır. 

Kur'an'ın tanını�ı Allah, Insana benze
medi�i gibi eşyaya hiç benzemez. Yine 
Kur'an'ın muhatabı olan insan, diOer yara· 
tıklardan ayrıcalıklı bir konuma sahip oldu
Qu için Kur'an'a muhatap kılınmış ve o, AI· 
lah kelamtnın ifade etti�i bütün incelikle· 
rin ve özelliklerin ıaşıyıcısı olmuşıur. Allah 
Alemi onunla koruma altına almıştır. Insa· 
nı da indirdi{ıi zikri ve bu zikri taşıyacak or· 
tak insani mahiyeti Oluşturan ilAhi ruhla ka
ruyacaktır. 

isıam dünyasında oluşmuş bulunan Eh· 
li Sünnet ve bunun dışında kalan diOer 
mezhepler, Kur'an'ın insana tanıtmayı üst· 
lendiOi Aııah inancının nihai belir1eyicileri 
deOildir. Bu konuda asıl karar, inanan fer
de düşmektedir. Çünkü bu hak, ferde ait· 
tir. Ve böyle bir hakkın mukabili olan so
rumlul�u da yalnız fert yüklenecektir. 
"Her şahıs kendı kazanchOına rehindır. 
52121 ", "Her şahıs kendi kazandıOından 
sorumludur, hiç bır klmee ba,ka birinin 
yükünü taşımaz. 6/164" 

Allah'tan bqka Tann yoktur, Aıa.h dI
ridir, O daima vardır, O'nun esnemesl 
yoktur, uykusu da gelmez, göklerde ve 
yerde olanlar O'nun mOlklyetl altındadır. 



o herkesin yaprnı, okluklannı, yaptyor 
olduklannı ve yapacaklarını bilir. Var. 
tıklan, O'nun ilminden ancak O'nun biI
dırdıOl klldan"ı ku .. 11r1ar. O'nun kür8Ü
ıO göklert ve yert kapl.m"tır. Göklerin 
ve yertn bakımı ve gözetimi Allah'ı ağır 
gefmez, çünkü O çok yücedlr ve çok bü� 
yOktür (21225). 

Anah, dünya hayallarında inanma işini 
sürdürenlerin velisidir. O, onları karanlık
lardan aydınhQa çıkarır (21257). Allah'tan 
başka Ilah olmadıOına göre, müşriklerden 
uzak durmak gerekir (6/106), çünkO mOş.. 
rikler cıooru yola çaOrılsa bile dinlemezler. 
Onların bakıyor gibi görünmelerine aidan
mamak gerekir, Zira onlar bakar kÖrdOrler. 
Öyleyse onlara boş verip örtü yaygınlaştır
maya bakmak ve cahillerden de uzak dur
mak en çıkar yoldur. (7/197-199) 

Alah, 10hum ve çaklrdeğl yarar, diri
yı ölOden, ölüyü diriden çıkarır (6/9S). 
Allah, göklert ve yeri herhangi bır öme
Ol 6mık ılmadan yaratandır (6/101). Al
lah, Insanların ve her ,eyin Rabbidir. 
O'ndan ba,ka Tann yoktur, O her !feyın 
yarıueı.ıdır, ancak O'na kul olmak g. 
rıklr, çünkO O, her şeyin vekilielir 
(11102). O'ndan bafka Tınn yoktur, O 
bUyÜk _"ın Rabbıd" (23/1 1 8). O'ndan 
batka Tanrı yoktur, O. her şey yok olup 
gitmekte Iken vechl baki kalandır, hü-

küm O'na aittir (28188). O'ndan batka 
Tanrı yoktur, önünde ıonunda dOnU, 
O'nldır (40/3). O'ndan ba,ka Tann yok
tur:, öyleyse day.nıhp, güvenilecek yal· 
nızca O'dur (64/13). (H.ŞAHIN) 

ALLAM U'L·GUVÜB: 
ALIM) 

(Bkz: 

AM EL 
Iş, eylem, çalışmak, didinmEri<, davra

nış. 
Kur'an-ı Kerim'de bu terim, canlılar için

de özellikle insanın belifii bir maksat için 
şuurlu olarak yaptıOı, Iş ve davranış anla
mında kullanılmıştır. Kasıt unsuru taşıma· 
yan fiillere aınel denmez. Şu Mide amel, 
fiile göre daha özel bir anlam taşır. Buna 
göre her amel fiildir, ama her mı amel de
gldir. insanların dışındaki varlıkların hare
ketteri fiil olup amal sayılmadlOI Için onlar 
yaptıklarından sorumlu deQildir. lnsan ise, 
ameli Ile yükümlülOk altına girer. Amel ba
zen iyi ve hayır karşıll�lnda da kullanılır. Al
lah'ın emrenlOi şeyleri yapıp yasaklarından 
sakınma amel, ama emreniklenni yapma.. 
yıp nehyeniklarinl yapmak amelşizlik kabul 
edilmiştir. 

Amll�1 sAlih: Yararlı, güzel, iyi, deOerli, 
verimli, kendisi ile sevap elde edilen işler. 
Amel-i salih, Kur'an-, Kerım'de çok geçen 
kavramlardan birisidir. Amel·i salih, çok çe
şitli anlamlara gelmektedir. Namaz, oruç, 
hac, zekat gibl ibadetler bu kavram içine 
girdiQI gibi, vAcip, sOnnet, müstehap çeşi
dinden olan lbadetler de amal-i sAlihden 
sayılır. DiOer bir ifade ile, AlIah'ıo nzasını 
kazanmak gayesi ile kişinin kendisi, ailesi 
ve diQer insanların yar:arına yaptlQ. her ttlr
lü iyi iş, amel·i sAlih kavramı içinde kabul 
edilir. Buna göre Allah'ın emirlerini yapıp 
yasakladlOI işlerdEm kaçınan kişi, her an 
sAlih emel ile me�ul �uyor demektir. in
sanlara ve trafiOin akışına zarar veren 
maddeleri yoldan alıp bır kenara atmak SA
lih amel saylldlOI gibi, başkalarına yardım 
için yolda yürümek de amel-i dlihtendlr. 
Isıama gOre bir kişinin kendi çocuklarını 
başkalarına muhtaç etmemek için çalışa
rak miras bırakması dahi sAlih amel kabul 
edilir. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V.): 
Sa 'd b. EbO Vakkas'a: "efier aen Anah 
nzaıı ıçın b"kaıına yiyecek Ikram .. � 
..., aevap elde _, hotta kiırmtn 00-
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zına verdiOl" bır lokmayla bile sevap ei. 
de eder.ln." BuhAri, Yasaya 2. Müslim, 
Vasiyye, 5, Termizi, Yasaya, 1 .) buyurmuş
tur. 

Yüce Allah, insanları her fırsatta sAlih 
amal işlemeye teşvik etmiştir: "Ey Pey
gamberterl temiz şeylerden yiyin, salih 
amel lfleyln; dOOrusu ben yapt'Om/zl bi
lirim," (Mü'minOn 23/51), "Ey insanlar! 
�lIh amel l,leyin. Doğrusu ben yaptık
larınız. görenlm:' (Sebe' 3411 ') (ATOKSA
.AI) . 

' 
Allah TeAiii bazı ayetlerde de d,lih ame' 

işıeyenıere mUkafal vaadetmiştlr: "ına
nanlar sANh amel 'fleyen kimseler için 
hot bır hayat ve dönül�ek güzel bır yer 
vardır." (Ra'd 13129) "Iyi hareket edenin 
ecrinl zayi etmeyiz. OOOrusu, Inanıp .... 
iih amel l,leyent8re, ltte onlara, Içlerin
den ırmaklar akan Adn cennetieri var
dır." (Kehf 18/30-31) Bu konuda diQer 
ayetler için Bkz. Yunus 10/4; Kahf 18/107; 
Hac 23/14,23,56; Secda 32119} 

Kur'an-, Kerim ayetleri dikkatle incelen
diQinde IslAm dininin iman L/IJ sAlih amel
den ibaret olduı)u anlaşıhr. Nitekim bazı 
ayetlerde imanın hemen arkasından sAlih 
amel kavramının zikredildiQini görüyoruz. 
(Omek için Sk., Sakara 2125,82,2n; AI-i 
Imran, 3157; Nisa 4/57,122,1 73) 

SAlih amel, bir flil·i sabit değildir. Yani 
sınırları çizilmiş, sayııarı belirli deQildir. Za
mana, şahsa ve yere göre de{ıişebillr. SA· 
lih amelde tek ölçü yapılacak ışin başkası-
2. 

na bir yararı dokunmasıdır. Mesela. suyu 
başkalarının hizmetine sunmak bir salih 
ameldir. Ancak suyun yazın sıcak aylarda 
ikram edilmesi ile kışın soğuk aylarda in· 
sanıarın hizmetine sunmanın sevabı farklı 
olacağı gibi, suyu bol olan yerde bu sAlih 
amell işlemekle hiç su bulunmayan yerde 
işlernek arasında faM< vardır. Bu bakımdan 
salih amel işlenirken zaman ve zemin çok 
iyi seçilmeli, çOk az bir emek veya masraf 
yapmakla daha çOk hizmet amaçlanmall· 
dır. 

Amel-; seyyie (amel-; gayrı sAlih): Kö· 
tü. çirkin, zararlı, yaramaz, akıllıca olma· 
yan iş. Kur'an-ı Kerim mefhumu olarak da 
Allah'ın emırlerine uygun olmayara� yapı
lan iş demektir. Bu lUr timer günah türün
den olan amenerdir. 

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de kötu amel
den sakınılması gerektiQini, aksi takdirde 
öbür dünyada cezaya çarptlrtlaca�ını be
yan etmiştir: " Bu sizin kuruntulanmza ve 
kitap ahiinin kuruntulanna göre deflildlr. 
Kım kötü amel işlerse cezaaını görür." 
(Nisa 4/123; Ayrıca Bk. ZirzAI 99/8.) · 

Allah T ealA bazı ayetlerde iyi amel ile kö
tü ameli eşit tutmayacağını belir1miştir.: 
"Yararlı Iş işleyenler Ile kötülük vapan 
bir deoildlr." (Mü'min 40/58; Aynca Sk. 
CAsiye 45/21.) 

KötO amel lşleyip da tövbe edenlerin af
fedilecekleri Kur'an-ı Kerim'de ifade buyu
rulmuştur: "Sonra doğrusu Rabbin, bil
meyerek kötülük 1,leylp ardından tövbe 
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eden ve ıslah olanlardan yanadır. Rab
bın bundan sonra da baOışlar ve merha
met eder. 

,
. (Nahl l 611 19; Ayrıca Bk., A'raf 

7/153.) Kur'an-, Kerim'de kötü amal işle
yip de tövbe etmeyenlerin yaptıkları kötü
lük oranında cezaya çarptırılacakları, iyilik 
yapanlara ise daha fazla mükafat verilece
Qi belirtilmiştir: "Kım bır Iyilik ederse, ona 
daha Iyisi verilir. Kim bir kötülük getirir
se, o kötülükleri Işleyenler, ancak yap
tıkları kadar ceza görürler." (Kasas 
28184.) 

Amel defteri: insanların dünyada iken 
yaptıklarının kaydedildiQi defter. 

Kur'an-. Kerim'de bu tarim "kitap" IAfıl 
ile ifade edilmiştir. Kur'an-, Kerim'de bu 
defterin mahiyeti belirtilmemiştir. Ancak Ki· 
rAmen Kalibin adı verilen meleklerin, kul· 
ların dünyada yaptıklan bütün iyi ve kötü 
amelleri kaydeniQi ifade buyurulmuştur: 
"Her Insanın boynuna Işledikierini do
larız ve kıyamet günü açılmı, bulacaOI 
kıtabı (amel defterlnı) önüne çıkarırız." 
(Isrfı 1 7/13; diQer ayeııer için Bk., Enbiya 
21194, Kehf 18140, Casiye 45/28,29) 

Kur'an-ı Kerim'de öbür dünyada Cenne-
te gireceklere amel defterlerinin sag elle
rinden, Cehenneme gireceklere de sol el_' 
lerinden verileceQi ifade buyurulmuştur. 

ANK 

(inşikak 84/8,9,10; Isra. 17171 ; Ha.kka 
69110,25) (A.TOKSARI) 

ANDLAŞMA (Bkz. AHD, AKIO) 

ANKEBUT SURESi 
Mekke'de Rüm suresinden sonra Mu

taffifün suresinden önce nAzil olan bu su
re, altmış dokuz ayet, yedi yüz seksen beş 
kelime, dört bin iki yüz on bir harhir. Hic
ret sıralarında nazil olduQu söylenmekte
dir. Mü'minlerin Mekke'den hictet ve Allah 
yolunda mücadele etmelerine işaret et
mektedir. 

Sure, baştan sona kadar tek bir çizgi içe
risinde topleınmaktadır. Önce iman ve fil
neden bahsetmekte, sonra da gerçek ima
nın sorumlularına temas etmektedir. lma
nın dil ile söylenip yetlnilen bir söz olma
dlQı, bunun yanında zorluklara ve sıkıntı
lara karşı ilahi sorumluluklar doOrultusun
da sabır ve metanet göstermeyi açıklamak
tadır. 

Bundan sonra Nuh, ıbrahim, Lut. Şuayb 
a.s.'ın kıssaları anlatılmakla, ardından da 
Ad, $emüd, KAran, Firavun ve HAmln kıs
salan zikredilmekte ve bu kıssaların tarih 
boyunca iman davetçilerinin önüne dikilen 
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Hz. PrygQm�r'in, Mantir b.Sl1v/1·yo gonderdili /slôM'a dayet mektubunıur bu ıQn hl/an/IDn Anıp 
alfaooi ile yQtı/m� �Hi. 
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çeşitlı engelleri ve titneleri tasvir etmekte
dir. Allah'. bırakıp baŞka başka dostlara sa
hip çıkanlar ve gösteriş olsun diye Allah'a 
ibllıdet edenlerin durumları. kendine yuva 
edinen öriimceQin haline benzetilmaktedir. 
Böylelerinin çürük bir ipe tutundukları ha
tırlattlmakla ve ôrümceoin dayanıksız ve 
çOrük yuvası gibi bir hayat düzeni kurduk
tanna dikkaller çekilmektadır. 

Bundan başka Yahudi ve Hıristiyanlar
La (ehli kitap) yapılan mücadelede en gü
zel metod olan kabahOa incelik, sertliOe yu
muşaklıkla, öfkeye ôQütle. şiddete vakar
La karşıhk vererek hakkı açıklamayı emret· 
mekte, yeterli daım kabul etmeyip haksız
lıkıa ısrar eden ve zulmedenlere karşı da 
durumlarına uygun müdaf�a yapılması sa
lık verilmektedir. (M.K.ATIK) 

ANNE 
Kur'an-ı Kerim'deki anne ile ilgili ayeı

ler kendi aralarında şöyle gruplandınlabi
tir: 

1 - Kişinin mahrem olan akrabaları ara
sında anne 'le sülanne zikredilir _ (Nisa: 23) 

2- Mirasla ilgili ayetlerde çocu�u 'le kar
deşleri olmayan, kişinin ölmesi hAlinde, mi
rasından annesinin üçte bir alaca�ı, ölenin 
kardeşleri varsa annenin allıda bir alaca!)ı 
belirtilir. (Nisa: 1 1 )  

3- Bir ayene: "Sizi AI"h ennelerinl zln 
karnında merhale merhale yaratır." (Zu
mer: 6) buyurularak anne karnındaki yara
tılışa dikkat çekilir. Oil')er bir ayeıte ise: 
"Allah sizi annelerinizin karnından Çl
kardığında hiç bır şey bilmiyordunuz, si
ze I.itme (duyusu), gözler ve gönOller 
verdik ki, şükredeslnlz" (Nahı: 78) buyu
rulur. Bu ayet de insanın e�itimi mesele
sine dikkatleri çekmekledir. 

4-Kur'an-ı Kerim'de an"e-babaya iyi dav
ranmayı emreden 10  civarında ayet vardır. 
Özellikle bunlardan dördünde anne baba
ya iyili!)in hemen Allah'a şirk koşmama 
emrinin akabinde zikredilmiş olması, anne 
babaya iyili!)in ne kadar önemlı oldugunu 
gösterir. (Bkz: Bakara: 83, Nisa: 36, En'· 
am: 'Vil, isra: 23) 

Başka bir ayette de AIlah-u TealA: "Ba· 
na ve anne-babana teşekkür et" (lok
man: 1d) buyurarak Mne babaya ıeşekku
rü kendine şükürle beraber zıkretmek su
retiyle onlara iyi dayranmanın önemini be
lirtir. 

Özellikle anneye iyitik etmenin gereOini 
30 
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ortaya koymak için şu iki ayette annenin 
çocuQunu ne zorluklarla dünyaya getirdi
�ine dikkat çekilir: 

"Biz Inune ane·bebasına (iyi devran
maaını) tavsiye ettik. Anası onu zayıflık 
üstüne zayıflık çekerek doCurmu,tur. 
Onun (memeden) ayrılması dı ıkı yıldır. 
Bana ve ttna babana ,Akret. 06n04 ha· 
nedır." (Lokman: 14) 

.. Biz insana ana babasına Iyilik etme
sini tavsiye ettik. Anası onu (hamilelIğın
de) zahmetle ta,ıdı ve zahmetle dOOur· 
du. Hamilelik Ile sütten kesilmesi otuz 
ay (sürdü)" (Ahkal: 15) 

Bu yOzdendir ki, peygamberimız ana 
hakkının daha lazla olduQunu ve anaya Iyi
lii')in önceliOini şu hadisiyle ifade el mıştır: 
Birisi gelip Rasulullah'a kime iyilik edeyim 
diye sordu. ijasululJah: "Annene" buyur. 
du. Adam sorusunu üç defa tekrarladı, 
üçünde de "Annene" buyurdu. Dördün· 
cude ise " Babana" diye cevap verdi. (Bu
hari: Edeb, 2) 

Anne babaya ne ölçüde iyi davranılaca· 
(,ıını şu ayet açıklamaktadır: " Rabbın yal
nız kendisine kulluk etmenizi ve ana-ba
baya Iyilik etmenizi emrett!. Onlardan bı· 
rı veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık 
çaOına ula,ırsa, sakın onlara "öl" bile 
deme, onlan azarlıma, Onlara güzel SÖZ 
söyle" (lsr8: 23) 

Ebeveynin ihtiyarlıklarında daha hassas 
oldukları, hizmetlerini görmenin daha zor 
olması gibi sebeplerle, özellikle ihtiyarlık 
ça�ına dıkkat çekilmiş, o ça(,ıda daha dık· 
katli davranılması Istenmiştir. " Öf" deme
nin, onlara karşı gösterilecek en hafıf mem
nuniyeesizlik Ifadesi olmasına raQmen ya
saklanması, onları kıracak bütün davranış· 
ların haram oldu(,ıunu gösterir. 

Evlatlar ana babalanna dünyada iyi dav· 
ranmakla yelinmemeli, ölümlerinden son· 
ra da fırsat buldukça hayır dua elmeli 'le 
affedilmeleri"1 istemelidir. Allah-u Tea.ı;�, 
Hz. ibrahim'in al')zından ana-babaya nasıl 
dua edilmesi gerektigıni bize öOretmekte
dır: " Rabbimiz, hesabın görüktQOO gün, 
beni, ana-babamı ve mü'mlnlerl 
baOI,la" (ıbrahim: 41) 

Anne babaya ölümlerinden sonra yapı· 
lacak en iyi iyilik duadır. Peygamberimiz bir 
hadislerinde şöyle buyurmuştuı: "In.en 
ölünce amel defteri kapanır. Üç kl,ı ha
riç. Bunler: Yararı devem eden sadaka, 
faydelanılan ilim ve dua eden sAlih ev· 
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lat bır.kanl.r:' (MOsilm. VasIyye, 14; 
E.Davud, Vesaya, 14;  Tirmizi, Akan, 36) 
(S.POLAT) 

A'RABi 
Kur'3n'da on yerde zikredilen A'rabi laf-

21, bedevi anlamında kullanılmaktadır. Da
ha ziyade Arap dilinde bilgisiz ve cahil kim
seler anlamına gelmektedir. Bunun karşıtı 
medeni ve ilim sahibi olandır. Ki bu nlara 
da Arap denilmektedir. 

A'rabiler (Bedeviler) Arablstan'ıo sahra
larında oturmakta, medeni merkezlerden 
uzak bulunmakta, ilim ve tahsil ile meşgul 

olmamakta idiler. BOylece hem Hz. Pey
gamber'e nazil olan ayetıeri dinleyeme
mekte, hem de Rasulullah ve sahabenin 
ilim meclislerinden istifade edememektey
diler. 

Yaratılıştan da katı ve kaba olan A'ra,bi· 
ler. Allah'ın Rasulünün tabliOini bilmernek 
ve tanımamakta da aynı sertli!}i ve aynı ka
balı!}ı göstermişlerdir. Hatta, MOslüman ol
duktan sonra bile bir kısmının katı, sert ve 
haşin oldu!}una dair haklarında pek çok ri
vayet vardır. Hz, Aişe'den rivayet ediliyor, 
diyor ki: " Bedavtlerden bır takım klm •• -
ler Rasulullah'ın yanına gel ml,lerdir. 
Peygambere, -"Siz çocuklarınızı da 
öpermlplnlz" diye sordular. Rasulullah, 
"Evet opertz" dedi. Bedeviter: " Ama biz. 
valiahi hiç öpmeylz" dediler. Bunun üze
rine Rasulullah (SAV.): "Ne yapayım 
ben, .r Allah ılzln kalbinizden merha
met ve şefkatı silip almı, .. " buyurdu. 
(Ibni Kesir) 

Kur'an-ı Kerim, Bedevileri şöyle tavsif et
mektedir: "Bedevn,r küfür ve nlfak ba
kımından daha batırdlrler, Allah'ın pey
gamberin, gönderdlOI hOkUmleri bilme
mek ve tanımamak on"r. daha çok lA
yıktır. Allıh, Alimdir, Hak1mdlr" 

"Bedevilerden Allah yolunda sarfet
tiklerini angarya ıayan va ılzln başınıza 
belalar gelmesini bekleyenler vardır. Be
lelar onlann oIs4Iı. Allah Seml'dlr, Allm'-· 
dır. Bedevnerden AII.h'a ve ahıret gü· 
nüne Iman eden, sarfett�lnl Allah katın
da Ibadet ve peygamberin dualanna nail 
olmaya vesile sayanlar da vardır. Bilin 
ki verdikleri anı., ıçın Ibadenlr. Aııah, 
onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah 
Gafur'dur, Rahlm'dlr." (levhe: 97-99) 

Yukarıdaki ayet-j kerime mealierinden 
Bedavllerin içlerinde nifakla" ve kötülük· 

ARA 

ten uzak, temiz bir itikada sahip Olanların 
bulundu{ıu anlaşılmaktadır. Ancak, onların 
küfür ve nifak bakımından daha beter of· 
dukları. Allah'a Iman etmede daha katı ve 
daha haşin bulunmaları Badevilerin bilgi· 
sizlikte ve cehale.tta zirvede olduklarını 
göstermektedir. 

"Nihavend" savaşında Zeyd'in eli yara· 
lanmışıı. Yanında bulunan Sede'" dedi kı, 
"Allah'a yemi n ederim kı, "nin .özl. 
rin çok ho,uma gidiyor ama, elin de be
ni ,üpheye sevkediyor." Bunun üzerıne 
Zeyd, "Elimin neyinden ,üphelenlyor
sun?" dedi. Bunun üzerine Bedeııi, "Val
I.hl bilmiyorum, aa(ıı elnl mı k ... rler 
yoksa sol elini ml?" Zeyd bunun üzeri
ne, "Allah ve Rasulü doOru söylem"" 
dedi ve şu ayet-i kerimeyi okudu: "Bed. 
vner küfür ve nlfak bakımından daha be
terdlrter. Allah'ın peygamberinin gOn
derdiOI hükümleri bllmemek VB lınıma· 
mak daha çok Bedevnere ıayıktır." 

Yukarıdaki olay, Bedevilerin kahııgı ile il
gili pek çok rivayetlerden biridir. Isıam on
ların bu tabialını de!}:işlirmek, deQ« Olçü
lerini iyiye çevirmek, anian üstün ve aydın· 
iık bir seviyeye yOksenmeK için çaba sar
fetmiştı. (M.KEMAL ATiK) 

ARAFAT 
Makke'nin 25 km. dOOusunda bir böl

gen in adı Olup Arafat tepesi adıyla da anı
lan "cebelu'r-tahme (rahmet tepesI) de bu
radadır. Haccın iki temel şartından blri olan 
"Vakfe" burada yapıhr. (ISkz. Hacc md.). 
Hacı adaylarının Zilhlcca'nin dokuzuncu 
günü, yanı arefe gOnü güneş batıncaya ka
dar burada bulunması, güneş oattıktah 
sonra da Arafat'lan ayrılıp Müzdelife'ye 
d�ru hareket etmeleri gerekir. Nitekim 
Kur'an. haccın bu bölümünü, "hacıların 
Arafaı'lan ayrılıp seller misali Müzdeme! 
ye do!}ru akın etmesi" olarak vasıflatldırır. 
(Bakera, 1 98). 

Aralat kelimesi Kur'an'da yukarıda zik· 
redilen münasebetle bir yerde geçmekte 

olup (Bakera. 198) bu kelimenin kök ve ya· 
pısı tartışmalıdır. Kök anlamı itibariyle ke
limede tanımak, tanışmak manası olup 
Adem ile Hawa'nın Genneften ayrılıp 
Dünya'ya indikten sonra burada buluştuk
lan veya hacıların burada buluşup tanlŞ1lk
ları için bu bölgeye Aratat isminin verildiQi 
sôyıenmiştir. (A.8ARDAKOOLU) 
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ARI 
Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin adı "en

NMI"cıır. Nahl, bal arısı demektir. Surade 
geçen ayelte Cenab-ı Hak. "Rabb'I" �al 
ınıın. ,öyle vahyeUI: "Oacl.rdın, aoaç
I.rdon ve kurdukla n çardaklardan evler 
edin. Son ... her çetlt meyvalarda" ye de 
Rıbb'I"I" yoll.nnda boyun eO.rık yO· 
rO. Onun bnntanndlln, renktert Ç8fIt ç.
,It btr Içecek çıkar kı, onda In .. nll ... ... 
f. vardır" (en-Nahl, 16168-60) buyurmak
tadır. Buradaki vahiy, hakiki anlamında de
gıı, ilhAm (inspiration) ve rüye (vision) kar
şıhOında kullanılmıştır. (I.Cerraho01u. Te'
sır UsulO, Ank.1976, 5.39) Bu ayet. bal arı
sındakl pelek ve baL yapma iQgOdOsOnü ve 
Allah'ın bu lçgudüyO yarattIQlnl anlatmak
tadır. Ayatin sonunda, "Şüphesiz bunda 
dO,üne" bır mm.t ıçın I ... ret vardır" de· 
nllmeıne ve armın araştırılması gereken bir 
varlık olduQuna ::likkat çekilmektadir. 
(C.KIRCA) 

ARiM SELi 
Arim seli, önüne qeçilmez bir sel, Arim 

denilen sedcıln seli veya Arim adlı derenin 
seli demektir. Bu set, Sebe'liIer tarafından 
yaptınımışıır. Sebe' Yemen'in güneyinde 
yaşamış olan bır kavimdir. Ve�mli to�ak: 
lara sahipliler. Medeniyette bır hayh ılen 
idiler, Kur'an'da zikredllctlQi kadarıyla bu 
günkü barajı hatırlatan mükemmel su set
lerini ilk defa bunlar yapmışlar 'le ya�mur 
sulannı deOerlendirmişlerdir, Bu setlerin 
Onüne açılıp kapanan su kapaklan kon
muştur. Bu sedde "Sedd·j Maarlp" de de
nilmiştir. 

Kur'tIn'da bu 5elten şöyle bahsedil
mektedir: 
" Andolsun Sebe'nln oturdukl.n yener
de de bır ıbret vardır. O yerler, UO<fan 
ve soldan iki bahçe Ile çevrili idI. Onl ... 
r. Rabbl'nlzln nimetlerinden yiyin de 
O,'n. ,Okredın. Hat bır memleket ve çok 
� .. I.y.n Rab de�lIml,tI, Ama 

,.
onlar 

,Okürden yüz çevırdll.r, bu yuzden 
üzerl.rine Aı1m .. lInl g6nderdlk, onl ... 
nn ıkı bahçesını buruk yeml,ıı, acı ıtgın· 
lı ve ıçınde biraz dı Ndır as)Iıcl bulunan 
ıkı bahçeye çevirdik" ($ebe', 34115·16) 

Bu ayetlerden anlaşlldlOına göre bolluk 
içinde yaşayan Sebe'liler, sırf bu yüzden 
şımarmışlar 'le bu Arim seli ile de sahip 01· 
dutdan şeyler ellefinden alınmıştır. Kaynak-
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lar, bu seddin San'a ile Yemen arasındakı 
bir yerde olduOunu kayQederktr, (C.KIRCA) 

ARŞ ve KÜRSÜ 
Arş kelimesi, dilde padişah tahtı, ev la

vanı, gölge yapmak için kurulan çardak, 
çadır, şan, şOhrel, saltanat ve iktidar an· 
lamlarına gelmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in 26 yerinde zikredilen 
Arş, dOn yerde "Azim" (bOyOk), bir yerde 
de "Kemı" (yOce) olarak v8Slflanmaktadır. 

Bir ayette ""II.h'm hükümr.nııoının 
A",'. kUf8ttt(tl" (Yunus: 3), bir başka ayet
te de Allah'ın "Büyük A,..'ın sahibi oldu
ğu" (Mü'minOn: 86) ifade edilmektedir, Bu 
iki mana Kur'an'da bir çok delalar tekrar
lanır. " Büyük Arş'tn sahiblnClen maksadın, 
itAhi kudretin büyüklüOüne 'le dolayısıyla 
bütün mevcudatın Ka,hi murakaba ve kont
(olOn içinde kaldı�ına delalet e"i�i"i söy
leyenler olmuştur, 

KOrsO Ise dilde, üzerine dayanılan, otu
rulan şey demektir, Dilimizde sandalye ke
limesinin karşllIQtdır, Bundan başka kÜrsü, 
sandalyeye oturan kimsenIn ayaQırv hafif· 
çe yükseltmek maksadıyla ayak altına kı> 
nan tahta parçası anlamına da gelmekte· 
dir. Ayet·j kerimade, "AII.h'ln kOraOaü, 
gökleri ve yeri Içine alac.k .. kılde ge
nıttır, onl.n" korunup gözetilmesi O''?I 
a(Jır gelmez." (Bakara: 255) denmektedı�. 
Buna göre mananın ilAhi kudretin geniş bir 
mülkte hüküm sürmakte oIduQu, gOlden ve 
yeri içine alan kOrsünOn bu mOlkOn tı:ım� 
mına kıyasla, dünya saıtanatına mazhar bir 
sultanın sandalyeye olurdUOu zaman aya· 
{ıını koydu�u allhk hükmunde olduöu söy
lenmektedir. 

IslAm bilginleri kürsü kelimesini ilim ve 
kudret olarak yorumlayarak, " Allah'ın kOr
.oeO, O'nun ilmi ve kudrelldlr" demiş
ler, böylece Allah'ln madde, mekan ve şe
kiL izalesi gibi uygun olmayan anlamlardan 
bertaraf etmişlerdir, 

Bir takım bilginler de, " Gökler ve yer, 
küraünün iç bo,luğunda yer alır, küraO 
de A",'ın önündedir" demişlerdir. Hz. 
Peygamber kürsünün yedi kat göklere na
zaran bOyüklüOünü tasavvur edebilmek 
için şu teşbihte txJlunmuştur: "Yedi "ml, 
kür_O Içeri_Inde bır halkanın IçIne .tıl
mı, yedi edet dlmem (kuru,luk) gibi
dir. t ,  Ibni Abbas ise, bu konuda şu ıeşbihte 
bulunur: "EO_r yedi gÖk ve yedi arz ge-. 
"ltıey- birbirlerine � hlle gel-



ANSIKLOPEOIsI 

seler. kürsünün geni,liği yanında bun
lar çöle atıımı, bır halka gıbı kalırlar." 

Kürsünün genişllOi bu olursa, kursüyii 
kuşatan Arş',n genjşli�1 nasıl olur. Bu ko
nuda AasuluUah'a bir soru yöneltilmiş. O 
da şöyle cevaplandırmıstır: "Alien'. ye
mi" ederim kı, yedi sema ve yedi arz, 
Kürıü'nün yanında çöl bir araziye atıl· 
mı, bir dlrhem halkada" başka bi, f8Y 
değildir. Arş'ın Kürsü'ye olan üstünlü
ğli de tıpkı bu. çöl(ln o halkaya 011001ü-
00 gibidi r." (ıbn Kesir. I, 550) 

Birbıri içinde yer atan bir çok daire gibi. 
yedi kat yerler birbirini, aynı şekilde yedi 
kat göklerde yerleri ve birbirini kuşatmış 
bulunmaktadır. Kursu de yedi kal gökleri 
çepeçevre ihala etmişlir. Böylece Atş da, 
Kürsü de yer ve gOlderi kU$8tm,stır. Bu iti
barla Arş, "clsm-i azam (en buyOk cisim) 
ve "muhil-i ecsam" (her şeyi kuşatan) di
ye vasıflandınlmıştır. 

yt1ce Allah Arş ve Kursu ile ilgili ayetleri 
Kur'an'da zikretmekle, sınırsız hAkimiyeti· 
ni, büyüklOQünü, bOyüklOQü yanında, dün
ya hOkOmdarlannın, ayak altına konan lah
la parçası mesabasinde kaldıklarını ve hiç
liOe müncer olduklarını bildirmi$tir. 
(M.KATiK) 

ARZ 
Arz, yeryüzü veya üzerinde yaşadı�ımız 

yer kOresi demektir. Bu anlamda kullanı· 
lan diOer bir kelime de "dünya"dır, Ancak 
bu kelime Kur'an·, Kerim'de, daha ziyade 
ahiretin' zıddı olarak mevcut hayat anlamın· 
da kullanılmaktadır. Kur'an'da "arz" (yer. 
yüzü) kelimesi 451 yerde, "dünya" kelime
::ıi ise. 1 1 5  yerde geçmektedir. 

Yeryüzünün ne zaman ve nasıl meyda· 
na geldiQi konusu, insanları asırlarea dO
şOndürmüştOr. Özellikle astr<rfizikçiler, 
yeryüzünün nasıl meydana gek:liQini \18 kaç 
yaşında olduQunu araştırmışlardır, Bu 
araştırmaların sonucunda, birbirinden farklı 
bir takım görüşler ve nazariyeler ilen sÜr· 
mışlerdir. Kur'an-t Kerim de bu konuda in· 
sanıarın bu merakını gidererek bazı bilgi
ler vermektedir, Bu bilgilerden konuyla ya
kından alakalı ayette, " Gökler ve yer bir
birine bit�lk Idiler, onlan blz ayırdık" (el· 
EnbiyA, 21/30) denilmektedir. Ayette 
"Ratk" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime, 
yaradılıştan bitişik ve kaynaşık anlamına
dır. Yine bu eyette "Fatk" kelimesi geç, 
mektedir. Bunun anlamı ise, bitişık iki şe-

ARZ 

yin ayrılması demekıir. (istahMi, MOfredat, 
Mısır, 1970, s.187) Bu anlama gOre. gök· 
ler ve yer ve bütün kAinat, adına sadlm ve
ya esir denilen slsa benzer bir maddeden 
yaratılmıştır, O madde tek bir madde iken 
böıünmüş, parçalanmış, dolayısiyle kendı' 
sinden küre şeklinde cisimler meydana 
gelmiştir. (Çantay, MeAI. Isı., 1962. 2/584) 

YeryuzOnOn oluşumu esnasında geçen 
zamana dair Kur'an·ı Kerim'de pk çOk 
ayet mevcuttur ve aynı anlamı iÇ§rmekıe
dir. Bu ayetlerden birinde "Allah yeri ve 
gökleri altı günde yaratandır" (el-A'ral, 
7/54) buyurulmaktadır, "Altı gün" ifade
sini bazı müfessirler, altı dünya günü ola· 
rak yorumlamışlardır. Ancak içine çaOımız 
müfessirleri de dahilolmak üzere pek çok 
Kur'an yorumcusu, "altı gunü", "eltı 
devir" olarak anlaml$lardır. Bunlara gOre, 
"yevm-gOn" kelimesi, mutlak zaman veya 
mutlak vakit demektir. Bilindi�i gibi, dün
ya günü 24 saattir. H�lbuki mevcut dünya 
günü. ancak yeryüzü yaratıldıklan sonra 
meydana gelmiştir. Henüz oluşmamış bir 
güneş sisteminin zaman Olçüsünu esas 
alıp kaina,ın yaradılışı konusunda otçü OLa· 
rak kııllanmak hatadır. 8u sebeple, avaHe 
geçen günden maksat. Allah'ın müddetini 
bildiOi b ir gündur, Bu da bize göre bir de
vir. bir zaman dilimidir, 

Yeryüzü oluşurkan attı devir geçirmiştir. 
Bu devirlerden birincisi, maddenin ilk On· 
ce buQu ve duman Mlinde yaradılışı dev· 
rı, ikincisi, cansız cisimlerin teşekkülü dev· 
ri, uçüncüsu, yerin semadan ayrılması dev· 
ri, dördüncü, yer kabuOunun oluşması dev· 
ri, beşincisi, de{ıların ve nehirlerin teşek· 
külü devri, altıncısı, hayatın başlangıcı ve 
bitkiterin, hayvanların ve insanla.rın yara· 
dııışına kadar tekamürü devridir. (Elrnall • 
h, Hak pini. 6(4972) 

YeryuzOnOn yuvarlakhOI konusuna dair 
Kur'on-ı Kerim'de açık ve net bır Itade mev· 
cut deQildir. Ancak bazı ayat·i kerimelerin 
aslCıp ve ifade tarzından, işArTtafsir yotu ile 
yeryüzünün yuvarlakl�ı sonucuna ulaşıi· 
mıştır. Mülessirlerl bu sonuca ulaştıran 
ayetterden en dikkat çekici olanı, "Gece
yi gOndOzUn O.tüne, gilndOzO de gee .. 
nın O"One önüyor" (9z·ZCımer, 39/5) 
ayetidir. Ayette geçen "yükevviru" kefime
si, başa dolaya dolaya sartk sarmak ma· 
nasıne geldiQinden, gece de gündüz üze· 
rine dolana dolana sarık gibi saTlhyor de
mektir, Gece ile günduz arı üzerinde mey
dana geidlQinden, onun da baş gibi yuvar, 
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lak oIdu� zımmen bOyan olunmaktadır. 
(A.Muhl ar Paşa, Seralru'l Kur'an, Ist.1918. 
s.36) Hana. Hasan Basri Çantay, "Aızı y. 
yıp dU .. ıl' , (.n-NaziAt, 79/30) .yetinde ya
yıp düzalni anlamınQ gol,"", "dehl" k&lin'la
sini dayanarak yeryüzünün elips şeklinde 
Oldu!)unu söylemiştir. Ziıa bu kelimenin 
mekan Ismi olan "medtlA" deve kuşunun 
yumurtladı(ıı yer demektir. Bundan mekAn
lık alAmetl ahndıOında. Q9rTf8 deve kuşu yu. 
murtası kahr. Bu da dünyanın deve kuşu 
yumurtası şeklinde yaratıldıaı"' ifade eder. 
(Çantay, M_AI, 3/1 1 43) 

Dünyanın dönüşü ile ilgili ayetler de tı� 
kı dOnyanın yuvarlak oluşu ile ilgili ayetler 
gibidir. Bu konuda da açık ve net bir ifade 
yoktur. Ancak işari tefslr yolu ile yeryüzü· 
nOn hareket etti!}! SÖylenmiştir. "Sen "* 
18n görür, onlan hareket.lz ve abit .. 
nır.ın. HAlbukf onl." buluttenn geçltJ 
gıbı geçerler" (en-Nem , 27/88) ayati bu
na bir Öfnektir. Bu ayeııe yeryüzünün ha
reket etliOi doıayı! bir bIçimde anlatılmak
tadır. Dünyanın dOnaşune işaret eden bi' 
başka ayet de şudur: "Güne, aya y.t .... 
mez, gece gündüzü geçemez. Hep.1 b� 
rer 'elekte yOze"'r." (YAaTn, 36140) Dün
ya, ay ve güneş, ballOın suda yüzerek ha· 
reket ettiOi gibi, bunlar da kendi yörünge. 
lerinde yüzerek hareket ederler. Hepsi bi· 
rer felekle yOzerler ayet ne yeryOzO de da
hıtdir. Dünya da güneş gibi hareı<et etmek
tedir. 

Yeryüzü ile ilgili Kur'an'ın Ilade emgi blr 
başka gerçek ise, daOların denge unsur� 
oluşudur. YeryOzilndeki mevcut dongeyı 
(Isostasy) anlatan bu ayene Cenab-ı Hak, 
"Allah yer • •  izl .. r ..... m •• ı ıçın -oır 
d_Olar koydu" (Lokman. 31110) buyur
maktadır. Bu ifade. daOlann yeryüzünün 
dengesini saglayan, titreme ve sallantıları 
6nleyen bir unsur �doaunu açıklamakta· 
dır. (C.KIRCA) 

ASA 
Sapa, uzun çomak, komutanlann, hü· 

kümdarların, Artmlerin ell&rtnde IJulundur
dukları madeni veya a�açtan yapılan değ
nek. Eskiden Asa hükümdarların maddi ve 
manevi otoritererine işaret ederdi. 

Kur'an-ı Kerim'de bu terlm, Hz_ Musa'
nın aSası olarak geçmektedir. Hz. Musa'· 
nın asasının mahiyetinin ne oldu�u, hangi 
maddeden yapddıgı ve ne kadar okjugu 
Kur'an-ı Kerim'de boirtilmemiftir. Adnın 
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hor hangi bir ."açtan, Cennel'tekl mersın 
agacından, boyu 10 zira ve başı iki çatallı 
oldUOu yönde rivayeller varsa da bunlar 
mütevAıir olmadıgı Için Alımlar arasında 
pek itibar görmemiştir. 

Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın asasının 
bazı mucizelere vesile oktUOunu haber ver
mektedır: a) Yerden su fışkırtmıştır: "M� 
.. mllleU iç'" su aremı,tı. A .. nl. ta .. 
vur dedik; ondan 1 2  ptnar •• ,klrdı. Her· 
k .. Jçec:eOI yerl blldl." (Bakar. 2160). Ay· 
nca Sk. A'rat 7/160) b) Firavun kendis!n
den mucize istemesi üzerine yılan ve e.ider· 
ha olmuş: "Firavun: bır mucize oetlrdly· 
sen ortaya koy bikalım, do(ıru eöztO"r
den I .. n bonu yaparsın. dedi. Musa .... 
8401 yere abr .tmaz .peçık bır yılın olu
verdi; .lInl Çıkardı, baıkanl.r bembeya 
-.o_nu görd(l1o<." A'rAl 7/t()6.106. Ay
rıca Bk .. Şuara 26/32: Nemi 27/1D-12; Ka· 
sas 28131) c) Fir"avun ve kavminin Hz. Mu
sa Için yaptıkları sihirleri yutmuştur. "BiZ 
Mu .. 'ya asım koyunr dedik. O d. koy
du; hemen on""n uydurduldannı yeme
y. �Iadı." (At'f 7/1 17; Ayrıca Sk .• Şu
arA 26141-45) d) Hz. Musa asası Ue denizi' 
yararak kendisini ve kavmiri kurtarmışıır. 
(ŞuarA 26/61-63 (A.TOKSARI) 

ASHAB-I A 'RAF 
AShab-1 A'raf, s'raf ehli demoktir. A'raf. 

her şeyin lümseOi demek olan "Arf" kelt
masl"!n çoklugudur. Bu sebeple atın ye
lesine ve horozun ibiQine de ari denilmiş
tir. A'raf'ın bilmek anlamına gelen "Irian" 
kelimesinden geldiQi dahi söylenmiştir. ei· 
A'raf. ayni zamanda Kur'an·ı Kerim'In 7. 
suresinin de adıdır. Zaten sureye bu adı va
ren de, bu surenin 48. ayetinden geçen 
"Aahab-ı A',. .. ' ifaelesldlr. 

A'raf, müfessir1erin beyanına 9Ore, cen
netle cehennem arasındaki sOrdan bır en
gelin yüksek tepeleridir. Bir kısım mOfes
sirtere göre ise, iyilikleri ve sevapıar. ile kO
tOlükteri ve günahlan eşli gelen insanlar, 
bir mOdde! burada kalacaklar, daha s0n
ra da sonuncu kişiler olarak cennete gire
ceklerdir. Bezı yorumculara glıre. fetret 
devrinde 61en müşnk çocukları da bu gru· 
ba dahiltir. Bif d� gOrüşe g6re, A'raf, 
ma'rifenen gelmekt8dir. Binaenaleyh as
hab-ı a'raf, Cennet ehli ile Cehenmem eh
lini tanımak ve birbirinden ayırt etmek için 
AlIah'ın tayin eniOI kişilerdir. (C.KIRCA) 
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ASHAB-I EYKE 
Ashab-ı Eyk9, eyke halkı demektir. Ey· 

ka. sık ormanhk anlamına gelmektedir. Hz. 
Şuayb'ın peygamber olarakgönderildiQi iki 
kavimden biridir. Eyke ve Medyan komşu 
iki (ilke idi. Medyan, Akaba körfezinden 
Humus vadisine kadar uzanırdı. Eyke ise, 
Kızıl Deniz sahilinden Medyen'e kadar ula· 
şırdı. 

Kur'an-. Kerım'de. Eyk8 halkının da Z8' 
lim kimselerden olduOu zikredilmekteidr. 
(QI-Hicr, 15nS) Bu sebeple kendilerine pey. 
gamber olarak gönderilen Hz. Şuayb'ı ya· 
lanlamşlardr. (eş-ŞuarA, 2&1176) Eyketiler, 
ölçü ve tartıyı tam olarak yapmamaktaı yer
yÜzünü yaOmacıhk ve bozgunculukla fesa
da vermekteVdHer. (eş-ŞuarA, 26/181-184) 

Fakat onlar. Hz. Şuayb'ı dinlemediler ve 
azabın gelmesini istediler. Bunun Ozerine 
güneş yedi gün sürece müthiş bir sıcaklık 
neşreni. Bu sürenin sonunda gökyüzünde 
bir bulut belirdi ve serin bir rüzgAr esti. �y
keliler bu bululun gölgesine slOlndllar. Iş
Le o sırada bulunan bir ateş indi ve Eyke 
halkı yeryüzünden siIiniverdi. (C.KIRCA) 

ASHAB-I Fiı 
A5hab-1 til, til sahipıeri demektir. Bun

dan maksat, "Habeşistan" kralı "Necaşf' 
tarafından "Yemen"e vali tayin edilen 
"Ebrehe" ve ordusudur. 

Yemen valisi Ebrehe, Ka,be'ye gelen zi
yaretçiler. kendi ülkesine çekmek üzere 
"San'a"da "Kulleys" adında bir kilise yap
tırmış ve herkesin gelip bu k�iseyi ziyaret 
etmesini istemişti. Fakat arzusu gerçekleş
memişti. Zira KAba 'yi bırakıp da oraya gi. 
den �mamıştl. Üstelik " Kinane" kab�sin
den bir adam, bu kiliseye bir gece pisle-
mişti. Ebrehe buna çok kızmış ve KAba'yI 
yıkacaQına yemin etmişti. Bu amaçla ordu
su ile birlikte Mekke'ye yöneldı' Yanında 
"Mahmud" adında bir Iii ile birlikte başka 
filler de vardı. Mekkelller şehn boŞalimış 
daı}lara çekilmişti. Ebrehe ve fillerle takvi
yeli ordusu KAbe'ye yaklaştlOında, Allah 
bunların üzerine bölük bölük kuşıar (Eba
bil) gönderdi. Bu kuşlar, aQızıannda taşı
dıkları ufak taşları ordu üzerine bırakılfar. 
Ordu sanki çiQnenmlş bir ekin tarlruııne dö
nüverdi ve Ebrehe ve ordusu KAba'ye gi. 
remedi. Bu olay, Hz. Peygamber'in doQu
mundan yaklaşık iki ay kadar Once oldu. 
Kur'an-ı Kerım'In 1 05. surasi, bu olayı an· 
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latmakta ve perişan olan tiL sahiplerinden 
bahsetmektedir. 

Bazı Batılı ve Müslüman yaı.arlar, Ebre-
he ve ordusu Ozerine gönderilen bu "surO 
sürü kuşlar! ", bi r kısım hastalık ve mikrop 
ıaşıyan sinek ve sivrislneklerle yorumla· 
mışlardır. Taşlan da rüzgArıaıın taşryıp ge
IIrdiO! mikroplu tozlar olarak anlamışlardır. 
Hana Karl Opltz, "Kur'an'dı Tablıbet" 
adlı eserinde bunun çiçek hastalıOI oldu
Ounu, bu hastalı"ın Arap yanmadasında o 
vakit görüldüöünü ve daha sonra Mısır 
üzerinden Avrupa'ya atladtgını sOyktmişttr. 
(Opltı, a.g.e. Ter. Naliz Uzluk. Ankara, 1971, 
$.581 

Bu yanlış 'le hatalı yorumlara Elmaltlı 
Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an DUl adtı let· 
sirinin 8. cildinde (s.61D0-6132) karşı ç� 
karak. bu görüşü çürüten geniş açıklama· 
lar yap.mıştır. Bu tür yorumlara Tefsır tari· 
hinde IIhadi Tefsir adı verilir. Makbul ve 
meşru bir yorum deOildir. Bu olay, Allah'· 
ın takdiri Ile meydana gelen mu'cize bır 
olaydır. (C. KIR CA) 

ASHAB-I HlcR 
Ashab-ı Hlcr, Hicr halkı demektir. Hicr, 

Şam ile Hicaz arasındaki bölgenin adıdır. 
Bu bölgede SemOd kavmi yaşamıştır. Kur'· 
an'da adı çok sık geçen kavimlerden biri
dir. 

SemOd kavmi, Kur'an'ın beyanına gOre 
kayaları oyar, tepelere saraylar yapardı. 
Taş oymaclltOI bu kavmin en gOçIO yOnO 
olmuştur. Zamanına göre taş oymaCllıOı 
onlar için çok ileri bir sanat dalı olmuştur. 
Oymaalık, SemOd kavminin Adeta bir sam
bolÜdQr. Kur'an'ın bu meseleye özel bir iti
na gösterdi"ini görmekteyiz. Kendilerine 
peygamber olarak gönderilen Hz. SAlih'In 
onlara şöyfe dedlOlni görüyoruz: "81r de 
Ince &ınatla daOlardan hıyrete des}er 
eYler yontuyordunuz" (eş.-ŞuarA, 261149) 
Bu ayeı, Semüd kavminin bu sahadaki sa· 
natını açıkça ifade etmektedir. Bu ifade 
Kur'an'da bir başka ka'l"im için kullanılma
mıştır. 

Hlcr'de yaşayan Semud halkı, puta ta· 
par, kendı soyundan olmayanlara hor bs
kardı. Bunları ıslah için Allah, Hz. S&Uh'j 
gOndermlşlir. Ancak bunlar, Hz. SAlih'i ya
lanlamış, mucize olarak gönderilen deve
yi de öldürmüşlerdir. Bunun üzerine saba· 
ha karşı bir çlOlık onları yakalayıvermiş ve 
hayvan aOllına konan kuru çah-çırpı ve ot· 
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lar gIbi Olmuşlardır. (el-Kamer, 54/31) Bu 
ceza ııe onlar tarih sahnesinden siliniver
mişlardir. (C.KIRCA) 

ASHAB-I KARYE 
Ashab-ı karye, şehir veya köy halkı de

mekllr. Kur'an-ı Kerim'de "karye" kelimesi 
32 yerde. "ashab-ı karye" şeklinde ise bir 
yerde ve YAsin suresin'n t3. ayatınde geç
mektedir. Karye halkının kim oIduOu ve ne
rede yaşadıOr konusunda ise Kur'an'da her 
hangi bir açıklama mevcut deOildir. Bu ko-
nudaki bilgiler daha ziyade rivayeı lelsir· 
lerine dayanmaktadır. 

Tefsirlerde burasımn "Antakya" olduf:ıu. 
Hz. ISA tarafından buraya elçiler gönderil
di(,ıi, lakat buranın halkı tarafından u{lursuz 
sayıldıklar. ve bu yüzden cezalandırılmak 
istendikleri, onları kurtannak isteyen Ha· 
,bibu'n Neccar adında inanmış birisini de 
OldürdOkleri anlatılmaktadır. Bu açıklama
ya göre, ashab-ı.karye'nln Romalılar oldu�u anlaşılmaktadır. (Elmaltlt. 514015) 
(C.KIRCA) 

ASHAB-I KEHF 
Ashab-ı kehf, kehf halkı demektir. Kehf, 

daCdaki maOara veya in demektir. Bu ifa
de ile, inanmayan kavminden kaçarak daı)· 
da bir maQaraya slOlnan bir grup inanmış 
genç kastedilmektedir. Kur'an·ı Kerim'in 
18. suresinde, bu kıssaya yer verilmekte 
ve konu Kur'an'ın amacına uygun bir bi
çimde ele alınıp anlalllmaktadır. Bu sebe� 
le, bu grubun kimler olduOu, nerede yaşa
dıkları, sayılan, hangi m�rada kaç yıl kaL
dLkları v.s. gibi sorulara bu kıssada cevap 
bulunamamaktadır. 

Kıssada verilen bilgiye göre, inanan bır 
grup genç, inanmayan kavminden kaçafak 
bir maCaraya sl{ıınmış ve bu maCarada 
uzun bir müddet uyuya kalmışlardır. Belli 
bır müddet sonunda uykudan uyanmışlar 
ve maOarada ne kadar kaldıkları konusun
da tartışmaya başlamışlardır. Neticede iç
lerinden birini kendi haklarında bilgI topla
mak ve yiyecek almak üzere şehre gönder
mişlerdir. ( Kehf, 1819-20) Kur'an'da yer al
mayan, ancak rivayeııerde bulunan ek bil
giye gOre, ah�verj� yaptlOI kişi ..,erdlOi pa
radan şQphelenerek bu genci krala götür
müştür. Zira bu para sanelerce önce ölen 
eski krallarına ainir. Halk ise putperesııiOi 
bırakmış, Hıristiyan olmuştur. Genç krala 
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kaçış sebeplerini anlatınca birlikte maQa
raya gitmişler ve onları sa" olarak bulmuş
lardır. Daha sonra bu gençler vefat atmiş, 
kral da onları bu maOaraya gömarek üze
rine bir mesclı yaptırmıştır. (ıbn Kesir, Ka· 
hi re, Tarihsiz, 5/143) Kur'an-ı Kerım, bu 
gençlerin mağarada güneş takvimine gö
re üç yüz yıl, ay takvimine göre ise üç yüz 
dokuz yıl kaldıklarını söyleyen'(Kehf, 18/ 
25)lere karşı, "Onlann ne kadar kaldık
larını Allah daha iyi bilir" (1 8/26) demek 
suretiyle bu konuda kesin bir bilgi verme
mektedir. Bu ma{ıaranın nerede oIduOu da 
kesinlikle bilinmemektedir. Yurdumuzda 
Ashab-ı Kehf adıyla bilinen ma{ıaraların 
birer tahminden öteye hiç bir ilmi ve dini 
deoeri yoktur. (C.KIRCA) 

-

ASHAB-I MEDYEN 
Ashab-ı Medyen, Medyan halkı demek

tir. Medyen, Akaba körfezinden Humus va
disine kadar uzanan bölgenin adıdır. Ey
ke ile komşudur. Bu sebeple Hz. Şuayb, 
bu Iki bölgeye birden peygamber olarak 
gönderilmiştir. Medyen halkı da komşu üL
ke Eyke gibi, ölçü ve tartılarda noksanlık 
yapmakta, yeryüzünde lesat çıkartmakta 
ve Hz. Şuayb'a karşı gelmekteydiler. (el
A'raf, 7/85-90) Namazı da bu davranışları
na engel gören Medyen halkı, (Hüd, 11/87) 
Hz. Şuayb tarafından yapılan bütün uyan
lara kulak asmamış ve neticede korkunç 
bir gürOllü ile helAk edilmişlerdir. Hz. Şu
ayb ve beraberinde iman edenler ise bu 
cezadan kurtulmuşlardır. (C.KIRCAI 

ASHAB-I RESS 
Ashab-ı Ress, Ress halkı demektir. 

-Ress, örülmedik kuyu demeklir. A�'rıca bu 
kelimenin maden ve kavmin arasını düzeIt
me anlamlarına da geld�i slıy1anmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bu kavimden 
bahsedilmektedir. (Furkan, 25/38, KAl, 
50/12) Bu ayetlerde Ad ve Semüd ile bir
likte Ress halkının da helAk edildi{ıi açık· 
lanmaktadır. Fakat bu kavmin, kim oldu{ıu 
ve nerede yaşadı�ı konusunda kesin bir 
bilgi yoktur. Bu konuda RivAyet telsirlerin· 
de farkır gôrüş!ere rastlanmaktadır. En faı
la taraftar bulan görüşe göre, Ashab-ı ress, 
Eyke halkı gibi Hz. Şuayb'ın peygamber 
olarak gônderildi{Ji bir kavimdir ve günıJn 
birinde örülmemiş kuyulan " Ress" in etra
fında bulundukları sırada bu kuyunun çök-
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mesiyle holok olmu�,.rdır. Di{ıer görOşle
re geNnce, burasınm Antakya ve Azerbay
can kuyulan, Yemamede yasavan Felo 
kavmı ve Necid bölgesınde iki vadi V.S. gi
bi görüşler ileri sQrOımQşlOr. Ancak bOIOn 
rivayetıerin eksensi, burasının peygamber
lerini öldüren veya kuyuya alan bir kavim 
cNduQu hususunda birleşmişlerdir. (C. KIR
CA) 

ASHAB-I SEBT 
Ashab-ı $ebi, cumartesi halkı demek

tir. Sebt, cumartesi demektir ve Kur'an-' 
Kerim'de beş yerde geçmektedir. Ancak 
bunlardan Nisa surasinin 47. ayetinde 
" ashab-ı sebt" şeklinde geçen bu ifadeden 
maksat, cumartesi gününe saygı göster. 
meyen bir topluluktur. Bu topluluk hakkın
da ayetlerde kesin bir bilgi de mevcut de
Oildir. Bazı rivayellerde bu toprulUOu" Med
yen veya Eyk8 halkı olduQu zikredilmekte 
ise de konu ile ılgili ayetlerin öncesine ve 
sonrasına bakarak bu toplulu�un Yahudi
ler olcJu�unu söyleyebiliriz. 

Dini inançlarına göre bu topluluk. cumar
tesini kutsal saymakta ve bu günu ibadet
le geçirmekıe idiler. Bu gün onlara avlan
mak yasaktı .  Aksine o gün bahklar, sürü
ler halinde su yüzüne çıkıyor ve kaçmıyor
du. Yahudilerden bazılan, cumartesi günü 
balıklalin bOyle gelmesıne Imrendller, hırs
larını tutamadılar ve dinlerinin bu konuda
ki emrini dinlemeyip aviarınaya başladılar. 
Böylece cumartesi gününün kutsalhOınl 
çıQnedıler. Neıice bunlar maymun ve d0-
muz haline gelirlierek cezalandırıldılar. Bu 
tür cezalandırılma konusunda ise müfes
sirler iki görüş Ileri sü rerler. 1 .s1 bunlar 
gerçek anlamda maymun Olmuşıardır. 2.si, 
bunlar gerçek anlamda maymun olmayıp 
maymun gibi takliıçi bir toplum olmuşlar
dır. Genellikle dirayel müfeşGineri ikinci g6-
rüşu tercih etmişlerdir. (C.KIRCA) 

ASHAB-I SEFiNE 
Ashab-ı seline, gemi halkı demektir. 

Bundan da maksat, Hz. Nuh'a inanan ve 
gemiye binerek kunulan kişilerdir. Bu ifa
denin geçtl!)i Ankebul :ıuresinde, " Ando� 
aun kı, biz, Nuh'u kavmine gönderdik. 
Arelerınde elli yılı mü_tesna olmak üze
re bır y� kaldı. Sonunda onlar zulme deyem edip dururken kendHerlnl tOfan ya· 
kaiayıverdi. Ama biz onu da, gemi hal· 

kını dı kurtardık ve bu II.ml.r. bır ayet 
yapıık" (Ankebut, 29/14-15) buyrulmakta
dır. 

Kendilerine peygamber olarak gOnderl
len Hz. Nuh, kavmini Içine düştükleri şirk
ten. zıjOmden ve kötülOklerden kurtamak 
Istemiş, fakat onlar Nuh'a karşı gelerek ce
zayı hak etmişlerdi Bunun üzerine Hz. 
Nuh bir gemi yapmış ve kendisine"anan
lan bu gemiye almıştı. Daha sonra şiddetli 
yaQan yaQmurlar yeryüzünü.keplamış ve 
tufan meydana gelmişti. Bu arada Hz. 
Nuh'un inanmayan oQlu da inkArcılarla bir
likte bcQulmuş, gemiye binenler ise kurtul
muştu. Daha sonra sular çekilmiş ve gemi 
Cudi deQına oturmuştu. (Had, 1 1144) Cu
di daOının neresi olduOu bllinmemek1edir. 

-Cizre yakınındakI daOın Cudl daQı olduOu 
söylenmekte ise de, Hz. Nuh'un gemisinin 
buraya Indıgı kesin degildir. Balıh araştır
macılar ise, bu daOın AOn olduOunu söy
lemektedirler. Kesin olan bir şey varsa, 
Nuh'un gemisi Cudi daOına oturmuştur. 
Ama bu daOın hangi daC olduOu kesinlik
le bilinmemektedir. 

Gemi tahtadan yapılmış ve mıhla çakıl
mıştı. (el-Kamer. 54113) Bu yeryüzünde in

..şa edilen ilk gemldir. Geminin nas. yapı
lacaQml, Hz. Nuh'a OOreten ise AIlah'lIt. 
(Mü'mloün. 22/27) Ashab-ı sefine, inandı
Oı için cezadan kurtulan ilk grup özelliOini 
de taşımaktadır. (C.KIRCA) 

ASHAB-I ŞiMAl 
Ashab-ı şimal veya ashab-ı meş'eme, 

sol taraf insanları demektir. Şimal, sol, huy 
ve uOursuzluk anlamlanna, meş'eme ise, 
u�ursuztuk, kOtaluk ve soı ıaraf manaları
na gelmektedir, Bu ıkı ifade MekkT bir su
re olan VAkıa suresinde geçmektedir. Bu 
surede kıyamet ve sonrasındaki <>,aytardan 
bahsedilmektedir. Bu sebepıe bu iki ftad& 
nin anlamı, ahirette amel denerleri sol ta· 
raflarından verilen kimselerdir. 

Infitar suresinin 1 1 -12. ayetlerinde, in· 
sanıarın her yaptIOı şeyi kaydeden "Kira· 
men Katibin" meleklerinden söz edilmek
tedir. Bu melekler, "amel defteri" denilen 
fakat mahiyeti blzce bııınmeyen bır de". 
re insanların yaptıOı her şeyi kaydederier. 
Her insanın bir amel defteri vardır. Bu def
ter, ahirelle herkese takdim editecektlr. AA
cal( bu defter yeri�rken bazılarına NO ta
raflarından, bazılarına da sol tarahndan ve-
rilecektir. SOL tarafından amel defteıi veri-

37 



AS. �H� ________________________________ �K�UR���N�.�I �K E=R�lM� 

lenlar, Cehennemlik, sa!) tarafından amel 
defteri verilenler ise Cennetlik 1c;işilerdir. Bi
naanalsyh. Kurt.n'dakl bu ttede ne, amel 
deH.ri � tarafından verilen ktş,ller kas
tedllmektedlr. Yoksa çaoımızda ekono
mik anlamda kullanılan ıolcu "adealyle 
hiç bır aıakaı. yoktur. Ancak bu ifadenin 
inkMa alAkası vardır, Zira bu ifadenin geç-
1I0L ayetin devamında, bu kimselerin var
lık ıçınde yaşadıktan, günah işlemekte Ls
rar anıkleri, Olduktan sonra dirilişi inkAr et
tikleri anlatılmaktadır. (Yakıs. 56141-50) Bu 
kimşelerin Cehennemde zakkum aQacln
dan yiyeceklefi, kaynar su içecek;leri de ay
rıca Ifade edilmektedir. 

Bu ifadenin belli inkarcıları de{Jir, bütün 
inkArcıian kapsadı{ım., Allah TaalA'nın bu 
ayetlerin devamında sordUOu sorulardan 
anlıyoruz. Allah Taaıa, meniyi insanların mı 
yoksa kendisinin mi ya(an�ınt, ekinleri, in
sanıann mı, yoksa kendisinin mi bitirdi�i
nı; suyu buıunan indirenin insanlar mı, yok
sa kendisinin mi olduCunu sonnakta ve 
kendisinin zikredilmesini istemektedir. (Va
kıa, 41151-74) BlnaenaM3yh her inka.rcı, 
ashab-ı şimaldir. (C.KIRCA) 

ASHAB·I UHOÜO 
Ashab-ı Uhdüd, UhdUd halkı demektir. 

UhdOd, uzun hendek veya yarık demektir. 
Ayrıca dövülen insanların bedenlerinde 
meydana ge�n morarma ve kamçı izi an
lamına da gelmektedir. Ashab-ı UhdOd ise: 
ateş dolu hendeklere atılıp cayır cayır ya
nan kimseıe,rdir. Buruc suresinin 4-7. ayet
leri bu insanlardan bahsetmekfedir. 

Kur'an-ı Kerim'de bunlann kimler oldu
gu ve olayın nerede meydana geldigine da
ir hiç bır biıgi mevcut deQildir. Bununla bir
likte �u konularda ondan fazla gOrüş ileri 
sürülmüştür. Her görOşOn kendisine özgü 
uzun bir k� vardır. Fakat bunlardan hiç 
birisi saOlam kaynaklara dayanmamakta
dır. Hana pek çok müfessir bu gôrOşlere 
iltifat etmemiştir. Gerçek olan bir şey var
sa o da, kalirlerden bir takım kimseler, yer
lerde hendelder açarak buralara inanan in
sanları atarak yakmışlardır. 

Bu Olayın Kureyş tarafından da biiindiOl 
nakledilmektedk. Allah TealA'nın bu olayı 
Kur'an'da zikretmesinln amacı ise, Müslü
manların maruz kaldıkları eza ve işkence
lere sabır ve tahammül etmeleri gereQini 
hatırlatmaktır. Bir başka ifade ile, daha kö
tüsünü göstermek veya hatırlatmak sure-
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tiyte, mevcut duruma ve ezaya razı olun
masını saClamak içindir. Zira bu sure, Mek
kidir ve Mekkeli müşriklerin mOslQmanla
ra eziyet ettiOl bır dönemde nazil oI'muştur. 
Hz. Peygamber'in hadislerinde de buna 
benzer örneklere rastlamaktayız. Bu, in
sanların sabır Ile tahammülünü anırmada 
kullandan en Iyi metotlardan biridir. 
(C.K\RCA) 

ASHAB.I YEMIN 
Ashab-ı yemin veya ashab-ı maymene, 

SaQ taraf insanları demektir. Yemin, saQ ta
raf, saQ el, bareket, ugur, kuwet ve yemin; 
meymene ise uOur, bereket ve saO taraf 
manalarına gelmektedir. Bu iki ifade tıpkı 
a.h.�ı ,Imal ve a,h,b-ı me,'eme (bu 2 
kelimeye bakınız) gibi Mekkl bir sure olan 
Vakıa suresinde geçmektedir. Bu ifadele
rin anlamı da, ahirene amel defterleri saı) 
taraflarından verilecek kişilerdir. Bu kimse
ler. inanan kimselerdır ve cennete girecek 
olanlardır. Bunların �u eski. birazı da Hz. 
Muhammed'in ümmetinden olacaktır. (Va
kıa, 56n2-14l 

Bunlar cennette, heı çeşit nimetlerden 
istifade edecekler ve huzur ve mulluluk 
içinde ebedi olarak burada kalacaklardır. 
Bu Ifıdenln de ekonomık anlımda kul
'ınılın sağcı tıblriyie bir ııakı •• yoktur. 
Inanma ile alAkası vardır. Ahirette inanan 
kişilerin amel defterieri saQ taraflarından 
verilecektir. Inanan her kişi, ashab-ı y� 
min'e dahildir. (C.KIRCA) 

ASıR SURESi 
BLf sure ibn Abbas, ibn ZObeyr ve ilim 

adamlarının çoOuna göre Mekke'de na.zil 
olmuştur. MücAhid, KatA�e ve Mukl.tll �i
bi bir kısım alimlere göre de Medine'de na
zil olmuştur. Üç ayenir. Asra yemin edildi
gi için sureye bu ad verilmiştir. Asır kelimesi 
gündüz. gece ve ögıeden sonra gO
neşin kızarmasına kadar olan ikindi vakti 
manası na geldiOl gibi, yüz.yıllık bir zaman 
manasına da gelmektedir. ıbn Abbas'a � 
re içinde çok dikkat çekici olaylar geçtl(ıin
den Allah Teaıa yüz yıla yemin etmiştir. Is
ıam AUmlerlnin bir kısmı buradaki asırdan 
fT\aksadın zaman oldUOunu sOylemlşlerdir. 
Insanlı{;ıın yeryüzıJndekl hayatı mOddetin
ce uzanan zaman çizgisi içerisinde bütün 
veya parça olarak acı veya tatlı, karlı ve za
rarlı h6T türlü davranışlar, olaylar zaman-
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da eereyan eder. Devletler, milletler. iyilik
ler ve felAketler. savaşlar ve barışlar onda 
meydana gelir, onda büyür. onda son bu
lur. Zaman geçtikçe insan ömru su gibi 
akar. KAtsız geçen her an. ömür sermaye
sinden heder edilen bir ziyandır. Sır hOs
randır. Bu bakımdan yıllarca kaybedilen bir 
Omür insana ebedl saadeti kazandıracak 
iyi ve güzel bir iş yapmaya muvaffak olma
mışsa. "Gün bu gOndO" ... t bu saattir, 
dem bu demdlr, ne y.paUkuk ,Imdi 
yapmalıyız" diyerek en kıymetli hazinesi· 
ni boşuna harcayanın her zaman zararda 
ve noksanlık içinde bulunduQunu bu sura 
haber veriyor. 

Sura, ömür sermayesini yeterince de. 
Qer1endirebilenlerin vaı1ıOlndan da haber 
veriyor ve bunların da dört ayn özelliQini 
belinıyor: 1) AJlah'a �ru iman. 2) Ima
nın yalnız gOnüllerde ve dillerde kalmayıp 
bOtOn hislare, akıllara ve bedene sirayet 
ederek yaptıkları işleri insanlık için, fayda
h, Iyi ve gOzel olan şeyleri yapmak., 3) Bir· 
birlerine gOsterişten uzak, münafıklık, zi
yankarhk, tabasbus ve dalka�ukluk etme
ylp geçici, aldatıcı, zarara götürücü şeyle
re aldanmadan. her şe,;n hakkını gözete
rek, hakkı tavsiye etmeyi, her işte hakkı, 
�ru 04am yapmak. h8kta birleşmek, hak· 
ka davet etmek, 4) Sabır1t olmak ve onu her 
zaman birbirine tavsiye etmek, dünyanın 
binbir 10(10 haline sabır ve zorluklata kat
Ianmaya, iman ve amel·i salihi gerçekleş
tirmek, hak ve adaletin bet<çillOlni yapmak, 
ferdin ve toplumun refahını ve mutluluOu
nu temin etmek için sabretmek. 

Kur'an'ın tavsiye eUiOI bu dört sıfat ve 
özellik hayatımızın her bölümünü kapsa
makta. ruhun dayanaOI olan ve toplumu 
dengede tutan iman He iyilik ve hak yolun
da dost1UOU ve sabrı birbirine tavsiye eden, 
birbirine destek olan ve k8fdeşçe yaşayan 
bir millet olmayı istemektedir. Bunun içindir 
kl ashaptan ikı kişi kilIşılaşt!Olnda biri di
Qerine " Asr" suresini okuyup birbirtertyle 
seıamlaşır, öyle ayrıhrıardı. (M.KEMAl 
ATıK) . 

ASTRONOMi 
Astronomi. kalnattaki gök cisimlerin!n 

geçmişte, günümüzde ve gelecek1eki şe.
killerini, büyüklüklerinı, kütlelerini, yüzey· 
lerini, parlakhklannı, bıtbmne olan etkile
rini, hareket kanunlarını, oluşumlarını ve 
geli�mlerini inceleyen bir bilim dalıdır. 
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Kur'an-ı Kerim ise. insanlaıı dogru ve 
hak yola gOtOren bir hidayet kitabıdır. O, 
Onder olmak ve yol göstermek için gelmiş
tir. Kayn8�1 ilahidir ve bunun Için de mu
ciz bir kitaptır. Kur'an'ın muhıtıbı inaan
dır. Bu sebeple Kur'an, insanın Insanla, in· 
sanın YaraticıSıyla ve insanın kAlnatla olan 
ilişkikJrini düzenleyen kurallar getirmiştir. 
Kur'an, insanın Y8fs1Iclsı ve hemcinsleriyle 
QCan ilişkilerine dair genış açıklamalarda 
bulunduQu ve kesin kanun ve prensipler 
getirdiOi Mide; insanın eşya ve kAinaUa 
olan münasebetlerinde ise, genel prensip
ler getirmi�, eşyanın mahiyet v9 kanunla· 
rının araştırılmasını insan zekAsı ve akl ına 
terketmişlir. 

Genellilde insan, eşya ve kAinot mO na· 
sebetlnde Kur'an' ın getirdiOi prensip ve ka
nunlar, eşyanın kullanılışı, di�er bır ifade 
Ue eşyanın ne ölçCıde kullanıhp kullanıla
mayacaCı yOnCındedir. Bunun Için de Kur' 
an, kAinat ve içindeki eşyadan tatsilath oLa· 
rak degil de, öz ve lemel esaslar dahilin
de bahseder. Bunları yüce Yaratıcının bir 
nlşanesi sayar. Ancak Kur'an'ın bu konu
daki ifade ve Oslubu o kadar derın ve mu
clzdir kı, sanki O, eşyanın hakikatini ve to
humdaki ruşeym gibi hAvidir. Ifade ve üs· 
lubundakl bu özellikle dolayısiyladlr ki, her 
çaOın insanı. Kur'an ayetlerinde kendı ça· 
Oındaki anlayışa ve kOltür seviyeıine uy· 
gun bir mana bulabilmiş \19 insan-eşya mG
nasebetine dair ayetleri, çaQındakl anlayı
şa uygun bir biçimde yorumlayabiimiştir. 

Şunu da önemle belirtmeliyiz ki, Kur'an-ı 
Kertm, eşyanın niçinini açıklamakta, nastl· 
lıOınl ise insan aklına ve araştırmalarına ter
ketmektadir. "Gökte ve yerde alın tey
lerı beitın" (Yunus, 10/101). "Ba,I.rının 
O.tUnd.kI göOe bakmadıl., mı? Biz onu 
OMII tmaettJk vı nlSlI tezyln ettik" (Kat, 
50/6), "Onl.r devıye bakmazAılr mı kı, 
n.eı1 y.rl'ılm.,tır? Sem.yı bllunlZlır 
mı kı, n .. ıl yOkaeltııml,tir" (.ı-Gatfye, 
88117·1 8) mealindeki ayetler, buna örnek
tir 

kur'an·, Kerim, bu ölçOler �inde her çe· 
şit ilim verilerini objektif bır şekilde zikret
miş ve bu ılimlorin konularını ve mesel.l. 
rini nAzil olduOu çagdakl anlayışa gOre de.: 
�ii de, kendi gayesine her zama'n hızmet 
edecek ve her çSOın anlayışına hitap ede· 
cek şeklide IfAde etmiştir. Kur'l'n'ıo temas 
ettiQi bilim dallarından biri de hiç şOphe
siz Astronoml'jir. OzellilUe kainatın araştı
nlmasını isteyen ayetlerin yanında, kAına· 
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ii" oluşumu ve kanunları ile Ilgili ayetlerin 
mevcudiyeti, Kur'an'ın bu konuya verdlQi 
Oneml belirtir. Kur'an'da 120 yerde sema, 
190 yerde semavaı. 2 yerde Islak, 4 yerde 
burç kelimesi geçmektedir. Aslronom! ile 
ilgili bazı kelimelef ise Kur'an'da sure adı 
atarak bulunmaktadır: Necm, Şems. Suruç 
ve Kamer gibi. Bunlar insanı, eserden mü-
8ssire götüren ve yüce Yaratıcını" varIlO'
na ve kudretine ulaştıran birer delil mahi· 
yetlndedir. 8u. Kur'an'ın asıl amacıdır. Bu 
asıl amacın yanında ikinci bir amaç da. in
sana geçmişle ilgili bilgi vermektir. 

A. Kilnatın Var.dıh,. 
Pozitif iLim metodları ile incelenmesi 

mürnkOn olmayan konulardan birisi de, kA
Inatın yaradılışı meselesidir. Bununla bi,· 
IIkte bu konu, ilim adamlarının daima me
rakını çekmiş ve çözülmesi gereken bir 
problem olarak zihinlerde canlıllQın. koru· 
muştur. Hiç şüphesiz bu konuda ilim 
adamlarınca bir takım faraziyeıer ileri sü· 
(ülmüştOr. Ama bunların hepsi birer lara·. 
ziyaden Ibarettir ve kesin deQildir. Fakat bu 
nuafiyeter. bir bakıma içlimai hayat felse
fesinin veya sosyal ve ekonomik dOzenin 
ilmi sahadaki tezahOrleri olduOundan. za· 
man zaman ideolojik veya dini sistemlerin 
mOdataasında kullanılmıştır. MeselA: lap. 
laee, G.Gamaw ve J.Jeans'lo nazariyala· 
ri, inananlar tarafından Allah'ın varlıOma ve 
yaratıclllQına delil olarak kullanılırken; 8uf· 
fo, Hoyte ve Velyamioov'un nazariyeleri ise 
materyalisUer tarafından Allah diye bir ya· 
ratıcı bulunmadı!)ına delil olarak kullanıl
mıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de kAinaM yaradılışı ko
nusunda en dikkat çekici ayet, el·Enbiya 
surasinın 30. ayetidir. 8u ayene, "KAfIr
Ier, g6rmezler ml ki, gökler ve yer birbi
rine bititık kU&er, onla" blz ayırelık ve her 
canlı .. yı sudan yarattık. HAlA Iman et
mezlet ml?" denilmektedir. 8u ayene, ya
radıllştan bitişik ve kaynaşık anlamına ge
len "Ratk"; bitişik iki şeyin ayrılması ma
nasına gelen "Fatk" kelimeleri kullanılmış
tır. Bir başka ayel-i kerime de ise, Allah'ın 
ka.inalı yarattıktan sonra. semanın duman 
hAlinde bulundu{ıunu açıklamaktadır. (Fus
silet, 41/11) Bu ayellerde geçen "Ratk", 
"Fatk" ve "duman" kellmaleri, kAlnatın ya· 
radıllşı konusunda anahtar keıirmHerdir. Bu 
kel/maJer iyi anlaşUdlQıtakdirde Kur'an'ın 
bu konuda verdi!)! bilgi daha iyi anlaşıla· 
caktır. Buna gOre, gökler ve yer ve bütün 
kA.inat. adma esir veya sedim denilen sise 
.. 
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benzer bir maddeden yaratılmıştır. Bu 
madde ıek bir madde iken bOlürnııüş, par· 
çalanmış, dolayısiyle kendisinden küre 
şeklinde cisimler meydana gelmiştir. (Çan· 
tay, MeAI. 21584) 

"Yapılan bütün ar .. tırmalar, gözlem 
ve hesaplar, bundan a,ağı yukan 4.5 Ile 
5 milyar yıl önce Ilk kfıinat maddesinin 
çıplak atomlardan oluşan kocaman bir 
küre hAlinde olduQu, bu çıplak atomlar 
.rasındakl k.arfılıkll çeldm Ite evren INIÔ
deıinin açılarak'e.ren. yayıldıOını gös· 
termektedir. Ançak bu ilk evren madde
sinin naeıl meydana geldlOI bugOn bü· 
tün ara,tırmalara raOmen keelnllkle bi
IInememektedlr." (Bilim '10'8 Teknik. sayı: 
92, s.2) Bilim adına yapılan bu açıklama· 
dan da anlıyoruz kı, kılinat yaratılmıştır, 
ezeli ve ebedi d�lldir. KAinaM bir başlan· 
gıcı vardır ve mutlaka bir sonu da olacak
tır. Allah, eşya ve kAlnatl, kAlnalta hiç bir. 
şey yok iken yaratmıştır. Kur'an bunun na
sıl oldu!)unu da $Öyle anlalır: "Bır ,eyl dı· 
ledlO' zaman, O'nun buyrus)u .. dece o 
,eye "ol" demektir, o da hemen olur" 
(YAs!n, 36/82) 

IslAm alimlerı' ilk evren maddesinin yok
tan var edildi�lne. yani Allah'm ilk evren 
maddesini hiç bir maddeden yaratmadlQı· 
na ve sadece lık evren maddesine " 01" de
di!)ini ve maddenin de olduauna inanırlar. 
islAm. kAinatın yaratılmadı!)ı ve ezeri oldu
Ou QÖrOşOnü kabul eden materyaliıme bu 
konuda da karşıdır. 

B. Genel Çekim Kanunu 
Astronomi ve fiziOin esasını teşkıl eden 

genel çekim kanunu (Gravitation Pull) lsa
ac Newton (1 642-1720) tarafından keşfe
diImişIir. KAlnalln dengesini ve ahengini te
min eden bu kanunu, hiç şüphesiz Cenab-ı 
Hak, kılinalı yaratlrXen koymuştur. Kur'an·ı 
Kerim. buna ve dlQer tabiaı kanunlarına 
"Sünnetullah" adını verir. (FAtır, 35143) 
Yine Kur'an'ın iladesiyJe bu kanunlarda 
"değiJm." ve . ... pma .. yoktur. Newton. 
bu kanunu icat etmemiş, sadece keştede
rek onun işleyiş sistemini bulmuştur. 

Kur'an·ı Kerim'de Cenab-ı Hak, kAinat
taki dengeye ve çekim kanununa işaret et· 
miş ve bu konuda biıe genel bır bilgi ver· 
miştir. Bu ayellerde. Allah Tetılıl'nın yara· 
tıclllOI ve kudreti bırinci derecede ele alı· 
nırken. ikinci derecede de kAinattaki den· 
geye işaret edilmektedir. Bu ayetler şun·, 
lardır: 

. , Allah, gökleri görebUeceOlnlz dlrek-
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ler olmaksızın yüksıltandır" (er-Ra'd, 
1 3/2) "O, göklert gOrOnOr direkleri ol
maksızın yarattı" (lokman, 31110f " Se-
mayı yeryüzüne dO,m4ltrten koruyan o·� 
dur. Ancak kıyamette O'nun izniile dü· 
•• cektlr" (el-Hac' , 22/65) 

8u ayetlere ilaveten ibn Kesir'in naklat
tiOine göre ıbn Abbas "Semaler ıçın bır 
direk vardır, fakat siz onu 
göremezsiniz" demiştir. (ibn Kesir, Tefsir, 
Mısır, Tarihsiz, 2/499) Bir başka ayena ise, 
"GöAll 0, yükseltti ve mlUlnl (ölçü ve 
dengeyi) koydu" �er-Ra.hman, 5517) de
nllmektedir. Gö{ıü yOksaitti ifadesiyle 
"mlzftn" arasındaki itlşldden ortaya çıkan 
zahiri manaya gOre, bu ölçu, bütun eşya 
arasındaki umumi denge kanunudur. Bu
na astronomide umumi cazibe kanunu adı 
verilmeklıdir. (Elma!II!, Hak Dini, 6/4665-
4666) 

Allah klinattaki bütün gök cisimlerini ya· 
ratmış, fakat bu gök cisimlerini yaratırKen 
de onlarn bo$Iukta durmalarını saOlayacak 
sistemi de halketmiştir. Bu sistem Kur'An 
tabiriyle görülmeye" bır direk, ilmi tabi· 

. riyle çekim kanunudur. 

C. Yedi Kat SemA 
Kur'An', Kerım'de "sema" tabiri, yedi 

'yerde yedi rakamıyta birlikte kullanılmıştır. 
Bir yerde de gökteki yedi yoldan bahsediı· 
miştir. Vedi rakamı. ekseriya " müteaddid" 
anlamına gelirse de, bu anlamdaki kulla· 
nılışı kesin d�ildjr. Kur'An'da mahiyeti an· 
1aştlmayan ve ancak Arapça tugat karşıli· 
{Iİ verilerek tercüme edilebilen ayetlerden 
biri de, yedi kat sema Ile ılgılı ayetıer ıoır 
lulu{ıudur. Yedi kal semadan maksat ne
dir? Mahiyeti nedir? Burası neresidir? Bu· 
nu kesinWkle bilemiyoruz. Bu konu henüz 
astronomi ilminin konuları arasına da gir. 
miş de{ıildir. Bu sebeple bu konuda her 
hangi bir araştırma da yapılmamaktadır. 
Eski çaO müfessirler;, Aristo ve Batlam· 
yus'un etkisinde kalarak yedi kal semaya, 
bazı yorumlar getirmlşlerse de, bunlar ça. 
",mız için deOerini yitirmiş bilgilerdir. Bu 
konuda söylenen şeyler birer taraziyeden 
ibarettir. Fakat bize bu konuda ışık tutacak 
iki ayeti zikretmekte yarar \lardır. Bunlar· 
dan birincisi, dünya semasının yrldlZlarla 
süslendiCini anlatan ayet, (Saffat, 3716), di· 
Oeri ise en yakın göQOn kandillerle dona· 
tıldıaını anlatan ayetti'. (el-Mülk. 67/S) Ayet· 
te "dünyA g(;OO" tabiri geçmekte ve buna 
da "en yakın gök" adı verilmektedir. En ya· 
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kın gök. yani dünya göQü, binlerce yıldız. 
larla SüSlüdür. Bu büyük bir ihtimalle bırıncı 
kat semayı teşkil edebilir. OIOer semalar 
hakkında şimdilik bir şey sOylemek mÜm· 
,kün de{ıiklir. Zamanın en iyi müfessir ol· 
dugu SOyıenmektedir. Belki ileride bu ayet· 
lere yorum getirebilecek bir bilgiye, Insan
hk sahipolabilir. Çünkü çaQımızda geçmiş· 
te manası anlaşılmayan bir çOk ayete, yo
rum getirilebilmiştir. llmin gelişmesi, bu lür 
ayetleri daha iyi anlamamıza yardımcı OLa· 
caktır. 

ç. Güne, ve Ay Yörüngeleri 
Kur'aıl-! Kerim, gOneş ve ay's al1 yOrün· 

gelerden de bahsetmekte ve şöyle demek· 
tedir: 

. .  Allah geceyi, gündOzü, gün�1 ve 
ay'ı yaraHı. Bunl.rın her biri kendileri· 
ne mah.u8 hareketleriyle bır yörOnge 
üzerınde hareket ederler" (el·EnbiyA, 
36/33) 

"Güne, ay'. yetitemez, gece gOndü· 
zO geçemez. Hepel bırer felekle 
yOzerler" (YAsin, 36140) 

Bu iki ayette "felak" kelimesi geçmEtk· 
tedir. Bu kelime, çaOımızda "yörünge" di· 
ye tercüme edilmektedir. Bu kavramın 
Kur'an'ın nazil oldu{ıu çaQda tam olarak bi
lindiOini söyleyemeyiz. Zira Kur'an'ın 
vahyedildiQi çagda dunyanın dOnmeylp sa· 
kin bir elsim oldu�u, güneşin Iso dönüp do
laşllOI kabul edi liyordu. Bu kuram, M.Ö.2. 
yüzyılda yaşamış olan Batlamyus'un kura· 
mıydı. Bu kuram, M.S.16. yüzyılda KOp9r· 
nik tarafından yıkılıncaya kadar itibarını ko
rumuştur. Kur'an'ın nüzulu çaOında da ya· 
şayan bu kuram. ne bu ayetlerde ne de 
Kur'an'ın başka ayetlerinde bulunmakta· 
dır. Gahiliye Araplarının bu kuramı bildik· 
lerine dair her hangi bir bilgi de mevcut de
Oildir. Bilakis bu kuramın Abbasiler dOne
minde yapılan tercümelerle IslAm alemine 
girdi"i bilinmektedir, Bu ayetlerin telsirin· 
de bu .sebeple çok zorluk çekiıdi�i g6rOI
mektedir. Zira bu ayetler izah edilememi$, 
sadece Arapça karşı lıkların ın verilmesiyle 
yetinilmiştir. 

ÇaQımızda ise gelişen aslronomi ilmi sa
yvslnde kainatın bazı sırları keşfMiilmrş, bu 
arada gök cisimlerinin kendilerine ait özel 
yörüngelerinde hareket ettikleri tespit edil· 
miştir. Bu ilmi gelişmeden sonradır ki, bu 
ayetlere yorum getirilebiimişiir. Bu da bi· 
ze gösteriyor ki, Kur'An'da yüzyıllar sonra 
aydınltea kavuşacak bazı kavramlar bulun· 

., 
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maktadır. Bir d�r ayene de "Güneş ken
di karargAhında yürür" (Yasin. 36138) de
nilmektedir. Bu ayeti yorumlayan ça{Jdaş 
mOfesslrler, gOneşin bir istikrar noktasına 
do(Jru hareket eniQini sOylemi�lerdjr. Nite
kim gOnoşin ikili bir hareket içinde olduQu
nu biliyoruz. Bu açıklamalar da gösıeriyOf 
ki. Kur'An her çaOa ve her çaOın ilmi anla
yışına uygun biıgiler vermekte ve her ça
aın insanına hitap edebilmektedir. 8u da 
Kur'An yüceli"ini gösterir. 

Bu açıklamalara Ilaveten Kur'a,n-, Ke
rim'de ayrıca asıronomi ite ilgiti başka ko
nuların da yer aldlQını görmekteyiz. Mese
iA: " Semıyı biz kendı ellerimizle yaptık 
ve onu biz genl,letlyoruz" (ez-Zariya!. 
51/47) ay.eti. kAinalın genişlemesini açık
lamaktadır. Bazı ayetlerde güneş, bir me
şaleye (sirAç) veya par1ayan bir kandile 
(vehhiç) benzetilirken, ay da aydınlatıcı 
(mAnır) biı clsme veya bir nür'a benzetiı
miştir. Bu benzetmeterden ziya ile nür ara.. 
sında bir mahiyet farkının bulund�unu an
lıyoruz. Nitekim ElmaIIli Hamdi Yazır, bu 
konuda şu bilgiyi vermektedir: Ay ve gu
neş hakkınd� Hz.Peygomber, "Ikisi de 
gOn� ldl", ıbn Abbas ise "ay d. gOnef 
albl ıeık vertyordu, fıkat sonradan ı,ığı 
Qldertldl" demektedir. Bu sebeple ayın IŞI
Qı bizatihi kendisinden olmayıp·güneşten 
aldlQı eskiden btlri biliniyorsa da onun ev
veltı güneş gibi aydınlatıcı iken sonradan 
böyle mahvedilip sönmüş olduQu billnmi
v?fdu. Kur'an'ın vermiş oldu�u bu hakikatı, 
nıhayet zamanımızrn fen ehli keşfetmiş ve 
bugünkO lennt düşüncelerini bu esas Oze
rlne kurmuşlardır. (Elmaiılı, Hak Dini, 
413169·3179) 

Ayrıca Kur'An-1 Kerim'de insanlan�feza
ya çıkma konusunda, onların fezaya çıka
mıyacaklannın Imkansızııgı d�i1, bilakis in
sanların bu durum ve şekliyle lazaya çıka
mıyacakları, bunun lam aksine bir takım 
güç ve kuvvetler yardımıyla çıkabileeekle
rinin mOmkOn olduQu ifade edilmektedir. 
Şu ayet bu konuda en dıkkat çekici olanı
diL: "Ey cin ve Ins c.maat� eaergöklerin 
ve yerin etrafından çıkm.". gücünüz 
yetlyor .. çıkın. Fakal bır kuvvetiniz 01· 
mltdıkÇl aaJa çıkamazaınız" (er-RAhman. 
55/33\ 

Bu ayene " sultan" kelimesi geçmekte
dir. Bu kelime, güç, kuvvet, zorla iSle<1iQi
nı yapma ve yenme manaıanna gelmekte
dir. Bu ayeı, tezaya ancak "suhan"la gı
dilebilineceginl açıkladr(Jına �öre, bu de-
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mektir ki, insanlar ancak bir güç ve kw
vet yardımıyla fezaya çıkabileceklerdir. 
(C.KIRCA) 

AV-AVLANMA 
insanın borçsuz ve 6UÇ$UZ, eşyanın da 

mübah olması asli durum ve kural oldu
{ıundan, Kur'an helal ve mübah oluşu esas 
almış, ancak bir kısmına bizlenn ele multa
li olabileceQi belli hikmet ve faydalara bi
naen zaman zaman bolli 6ınırlama ve ya
saklama getirmiştir. Bu itibarla av ve aıı
lanma da kural alarak helal ve mübahtır. 
Ancak KUr'an ve sünnette avlanma, avcı, 
aıı hayvanı, anlamına vakti ve yeri ile ilgili 
olarak bır takım sınırlama ve yasaklDmalar 
getirilmiştir. 

Deniz avcllıOl ve deniz avının yenmesi 
sürekli helal kılınırken (MAide, 4), hac ve 
umre için ihrama girmiş kimseye kara avı 
ve aııclllQı yasaklanmışı ıı. Nilekim ayette 
"Ey in •• anlar, Ihramda Iken av ökıürme
yin_ Sizden kım kaslen onu öldürürse, 
öldürdü{lünün dengi olan bır hayv_nce-
usı vardır . .. " (Maide 95), .. .. . Ihramd. 
oldu{aunuz sürece size kara avı ya .. k
Iandı." "(Maide, 96) buyrulmuştur. Bu ya:
sak, ihramhnın manevi eOitiml ve maddi 
çevreden uzaklaşması kadar, çevre korun
masını da saj)lamayr gaye edinmiş gözük
mektedir. . 

Kur'an, av aletlerine de iki yerde temas 
etmekle olup, ilk olarak "ellerinizin ve 
mızraklarınızın uı .. tığı ay" (Maide, 94) 
ifadesiyle kesici aleilere işaret etmekte, 
ikinci olarak da. "De kı, size ıyı ve temiz 
şeyler helal kılındı. Allıh'ın alD öOr-eltl
ğınden öğreterek yetl,tlrdlCllnlz .vcı 
hayvanların sızın ıçın tuttuklan", yeyin 
ve üzerine AII.h'ın adını .nın" ." (Malde, 
4) ayetiyle av hayvanlarının yetiştiriimiş 
(muallem) olması ve avı sahibi için tutma
sı  şanlOa işaret edilmektedir. 

Kur'an, avlanma ehllyeti ile ilgili olarak 
bir açıklık getirmemişce de, hayvanı bo
Qaztayan kimsede bulunması gereken bO
tün şartların avcıda da bulunması şart gö
rOlmüştür. 

Aynca IslAm, aveının katı kalpli olmama
sını, avcılık merak!nı tatmin veya kabiliye
tini deneme için hayvan öldürmemasını 
tavsiye eder .. Hz.Peygamber, etini yeme 
veya zararını defetma kaslı olmaksızın 01-
dürülen av hayvanının kıyamet gününde o 
avcıdan şikAyetçi olaca!}ını belirterek aıı-
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cıllOa güzel bir ölçü getirmiştir. Bu itibar
la, av ve avlanma ölçlilli şekilde, merha
metle ve ihtiyaca binaen yapıldlQında Cla
ha do{Jru ve daha mubahtıf. 
(A.BARDAKOOLU) 

AY 
Ay, Kur'an i1adesiyle "kamer", dünya

mızın uzaydaki tek uydusudur. Çağlar bo
yunca insanların güneşten sonra en fazla 
dikkatini çeken ay. Kur'in-ı Kerim'de 26 
yerde geçmekte. güneşın 11'8 ayın bir he
sapla yaratıldığı. insanların emrine amade 
kılındığı ve güneşin bir ışık, ay'ın ise bir nür 
olduğu anlatılmaktadır. Bir yerde de ayın 
ilk şekli olan "hiıal"den SÖZ edilmekte ve 
"Sana yenı do{Jan aylardan (hilaUerden) 
soruyortar. De ki: Onlar, Insanlar ve Hac 
Için vakit ölçoıerıeılr" (Bakara, 21189) de
nilmektedir. Mekkemer, Hz.Peygamber'e. 
hilalin neden önce ince görünüp daha son· 
ra kalınıaşarak dolunay oldu!}unu ve tek· 
rar incelip eski hAlini aldl!}ıoı sormuşlardl. 
Cenab-ı Hak da bunlara cevap olarak bu 
ayeti Indirmiş ve bunun hikmetini açıkla· 
mıştır. Bir başka Ayel·i Kerimede ise, aya 
menziller ıayin eniOini ve ayın eski urcun 
haline döndü!}ünü beyan etmiştir. "Urcun" 
hurma salkımının e!}ri olan dip larafına ve
rilen addır. Bunun eskisi, yani bir önceki yı
la ait salkım çöpü daha ince, daha e�ri ve 
daha renkli olur. Bu benıeıme, hilalin Ilk 
ve son şeklini g6sıermekle kalmıyor, aynı 
zamanda ay'ın yörüngeslnden geçerken 
dünya çevresinde bir ayda aldlOI yolun şek· 
lini de göstermiş oluyordu, Zira ayın yolu, 
lam dairevi olmayıp, bir tarafı konkav bir 
e�rilik arzetrnektedir. 

Kur'An, ayın bir nur oldu�unu ifade et
mektedir. Bu da ayın ışı�ının güneşten da· 
ha hafif olduQunu ve güneş lşlQınl yansıı
ıı�ını göstermektedir. Ay, vakit öıçüsünü de 
bildirmektedir. Dini ibadellerden "Oruç" ve 
"Hac" ay takvimine göre yapılmaktadır. 
Ay, güneş etrafındaki devrini 365 gün 5 sa
at 48 dakika ve 48 saniyede tamamlar. Bu 
zamana yıl denmekledir. 4 yılda bir 28 gün 
çeken şubat ayına bir gün eklenmekle ve 
şubal 29 gün olmakladır, Bu iki ibadelin ay 
takvimine göre yapılması, dünyadakı bütün 
mQslümanlar arasında eşitliQi sağlamaya 
yönelik olması sebebiyledir. Ay takvimi ile 
güneş lakvimi arasında 10 günlük bir fark 
bulu nmakta ve 36 yılda bir güneş takvimi 
bir yıl ileri olmaktadır. Bu da kameri takvim· 

AYE 

le güneş takvimi arasındaki farktır. Bu fark 
aynı zamanda 36 yılda bir "Oruc"un' aym 
zamanda tutulmasının sebebini de açıKla
makladır. (C.KIRCA) 

AYAT-I BEYYiNAT 
Ayet açık atamel, nişan, delil, Ibreı ve 

ibrel verici şey, emare, topluluk, kararıı ve 
şahıs gibi anlamlara gelmektedir, çoklu�u 
�yaı Olur. 

Ayaı.ı beyyinaı, açık·seçik emfı.reler, alA· 
meller, ibretler anlamını ifade eder. Bu le
rim. indirmek liiliyle ilgili olursa, hela: ve ha
ram, hak ve bAlılı açıklayan ve Hz. Muham
med'in Hak peygamber oIduQunu açık · se-

. çik gösleren Kur'an·, Kerim anlamına ge· 
lir. "Andolsun ki, biz sana açık·seçlk 
ayetler Indirdik, Onlan ancak f&Slkl" In· 
kAr eder (2/99)." 

Peygamberler hakkında "açık - seçik 
mucizeler" anlamını ifade için de kullanı· 
hr: "Andolsun ki biz Musa'ya dokuz mu· 
clze verdik .. 17/101", "Ve böylece biz 
ona apaçık ayetler indirdik. Kuşku yok 
ki Allah dilediOine yol gösterir. 22/16" , "Hayır 0, Ilim verlienierin gönüllerinde 
bulunan apaçık iyetlerdır. Ve ayetleri
mizi ancak zalimler inkAr eder. 29/49", 
"O, sızı karanlıklardan aydınlıQa çıkar. 
sın diye kuluna apaçık ayetler indiren
dir 57/9." 

Açık·seçik ayetlerin, yol gösterici, aydın· 
h�a çıkarıcı, doQruya götürücü, illmre ko
runabllen, insanı yüce Allah'a yöneitici ni
teliklerinin ve vazifelerinin oldu�u'anlaş"
makladır. (H.ŞAHIN) 

AYET 
Çeşitli anlamlar ifade eden ayet kelime

si aıamet, nişan, ibret eser, delil, hayret ve 
mucize manalarına gelir. Bir şeym tanınma
sına sebep olan emfı.re anlamında da kul
lanılır. ÇokluQu ay, ayay ve ayat gelir. 

Allah'., varhQml ve birliQinl anlamak için 
bütün kainat bir aye"ir. Buna "fıyat-I 
kevniyye" yani varlıktaki ayeııer denir. i n
sanları korkutan felaketler de Allah'ı hatır
latan birer ayettir, ıbret verıcldlr. Peygam. 
berlerin mucizeleri kendilerinin doQruluQu
nu gösteren birer ayetlirler. KAinanaki 
ayetlere " ayal-ı .kevniye" dendiOj gibi Kur'· 
an ayeUerine "Ayat-ı Münezzele" yani va· 
hiy sureliyle Inmiş ayetler denir. 
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AYL 

Dini bir terim olarak ayeı, Kur'an-, Ka· 
rim'de her sureyl meydana getiren başı ve 
80flU bulunan mAstakıl cCımlelerden her bi· 
rine denmektedir. Ayalıerin her biri birer 
Kur'an'dır. ÇoQu bır veya bır kaç cOrniaden 
meydana gelen müsfakıl bır sözdOMer,' 
Bundan başka, bazı ayetler kendi başları
na bir hüküm ifade etmese�r de yine bi
rer ayet sayılırlaf. Bazı ayeırer de yarım 
sayfa. hatta bir sayfa uzunlUOundadır. 

Kur'sn'ın ayetlere bölünmesi ıavklfidlr. 
Yani vahye müsnettir. Cebrail'in Hz. Pey
gamber'e bildirildiOi tarzda belirlenmiştir. 

Kur'an'ın ayetler! iniş sıralarına gOre 
Mekki ve Medeni olmal< üzere ikiye ayrılır. 
Hicranan önce inen ayetlerle Mekka'nin 
'athinda ve Veda Haccında nazil olan ayet
lere MekkT ayetler denir. Hicranan sonra 
Medine'de nazil olanlara ise Medeni ayet· 
ler denir. 

. Ayetler, ihtiva ettikleri hükOmlerin mahi
yellerine göre, muhkem ve müteşlbiMI di
ye ikiye ayrılırlar. Manası yorum yapılma
ya gerek olmayan veya tek anlam ifade 
eden ayetıere muhkem ayeııer denir. Mü· 
teşabihAt ise, surelerln başında bulunan 
" huruf·u mukattaa" gibi manalarının anla· 
şılması mümkün' olmayan veya çeşilli izah 
ve yorumlara müsait olan ayaııere denir. 

Ayellerin sayıları yuvarlak olarak 6666'
dır. DeOerli TOrk bilgini ıbn Kemal Paşa 
bunları manzum olarak şöyle sıralamışlır. 

Bilmek iste,.n eOer 6cMd·1 'yttı 
COm .... ettı bın ve altı yüz ahmı, ehı 
Bindir vaad beyanında ının bini vald 
Bindir emri Ibadet tMnl nehy O tehdtd 
Bini emdl O iberdir, bini ahbar O kısaı 
set yüz 'yttı helel Ile �r.m. muhtaç 
Buklu yüz ayetl teabih u duada çün 

ru,Qh 
Altmtt altı., dahi eyatl naaih u menlUh 

(M.K.ATIK) 

AYLAR 
28, 29, 30 veya 31 günO içine alan belir

Li bir zaman dilim!. 
Kur'ctn-ı Kerim'de 1;!Y, "a.ş-Sehr" lafzı ile 

Ifade edilmiş ye bır yılda ı 2 ey olduOu be-
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lirlilmistiı. (levbe 9136) Kur'an-ı Kerım'de 
sözkonusu edilen kameri aylar olup bun· 
ların adları şOyledir: M.uharrem, Saler, 
Rebl'u'l-evvel, Rebi'u'ı-a.hır, CumAd et·Üıa., 
Cumaıd el-UhrA, Recep, Şaban, Ramazan, 
Şewaı, Zi'I-kade, Zi'!-hicce. Bu ayların he· 
sabı ayın doguş ve bahşına göre hesaplan. 
dlOından her bir; senenin bütün mevsim
lerine rasllamaktadır. isıa.m'da Ramazan 
Orucu ve Hac gibi ibadellerin başlangıç ve 
bitişieri kameri ayıara göre tespit edildiQI 
için, bu ıbadetler senenin her mevsimine 
rasUayabilmekıedir. 

Tevbe suresinin 36. ayetinde haram ay· 
larından bahsedilmektedir. Bunlar dôrt ls
ne olup ZI'I·kAde, Zi'!-hicce, Muharrem 
ve Recep �ylarıdır. Bu dört aya Hz. ibra· 
him ve Hz. Ismail'den beri hürmet edilmiş 
yani saygı gösterilmiştir. Sözkonusu edilen 
bu dört aya saygı, Hz. ibrahim'den itiba
ren nesilden nesite Hz. Muhammed'e 
(SAV.) kadar devam etmiştir. Haram ay
larda Araplar, savaş yapmaktan, birbırle· 
rinin maltarına tecavüz etmekten sakınır
Iardı. DiQer bir deyimle bu dört ayda, Arap
lar kendiliklerinden ateşkes ilan ederler ve 
asla cana kıymazlardı. 

CAhiliyye döneminde birbirleri ile sOrekli 
savaşan ve birbirlerinin mallarını talana alı· 
şan Araplara kesintisiz peşpeşe üç ay (Zi'l
kAde, Zi'l·hicce ve Muharrem ayları) barış 
içinde yaşamak aQır gelmeye başladı. Bu 
yüzden çeşitli hesap hilelerine başvurarak 
haram aylarının yerlerini de{liştirmeye te
şebbüs ettiler. Meseıa Muharrem için ön
görülen ateşkesi Safer'e aktarmaya kalkış
tılar. DI{ıer haram aylar üzerinde de buna 
benzer oynamalar yaptılar. Bu durum Mek· 
ke'nin felhedildiQi hicri 8. yıla kadar devam 
eni. Nihayet: "Sapllmak için hürmetli ay
lenn yerlerini değittınp geciktirmek, kü
fOrde gerçekten ileri gitmektir, Inktr 
edenler Alleh'ın �r1Im kıldığı aylann sa
yısına uydurmak için onu bır yıl haram, 
bır yıl heiti Nyıyor. Böylece Allah'ın ha· 
ram kıldı"ın. helAI kılıyorlar. Kötü 1,Ierl 
kendilerine güzel göründü. Allah inkar 
eden toplumu dOOru yola erl,Urmez." 
(Tevbe 9/37) mealindeki ayet nazıı oldu. 
(ATOKSARI) 



BABA 
Kur'An'da baba (ebb) kelimesi ile bu ke· 

. IImenın çokluOu olan "aba" kelimesı ve bu 
anlama gelen diQer kullanımliilr (valid. vali
deyn, mevlOd leh) 150 civarında yerde geç· 
mekıedl'. Baba kelımesiyle, bir şeyin mey
dana gelmesine, ortaya çıkmasına, ıslahı· 
na sebep olan kimse kastedıl ir. Bu sebep
Le Hz. Peygamber'e " müminierin babası',' 
da denmektedir. Kur'an'da, Hz. Peygam
ber'in kimsenin babası olmayıp Allah'ın ra
sürü ve peygamberıerın sonuncusu o�duQu· 
nun bildirilmesi (Ahzab. 40). evlatlık yoluy
La kimsenin babası sayllmayacaQını ıembih 
içindir. Zaten ayetin. Hz. peygamber-HZ. 
Zeyd şahsında evlatllk mJessesesini kaldı
ran ayellerin akabinde gelmesi, bunu ifa
de eder. "Ebeveyn" kelimesi yaygın olarak 
anne-babayı ifadede kullanılırsa da, bu ke
lime aynı zamanda baba-dede, baba-amca 
ikiillerini de ifade eder. 

Kur'an'da geçen tekil "baba" kelimeleri 
ile genelde, kişinin neseben babası kaste
dilir. (Yusuf, 8, 11, 17: Mer'{em. 42-44. Kasas 
23-26; Enam, 74 vs) Bu ayetlerde geçmiş 
peygamberlerin kıssalarından, babalarını 
tevhide ça�ırmaıarından, peygamber 3i131-
lelerinden söt edilir. Bu anlatımların hep
sinde de evladın babasına karşı hakikatı 
söylemekten geri durmadı!';ıını, fakat saygı 
ve nezaketi de eksik e'medi�ini görüyoruz. 

KUr"an'da sıklıkla kullanııan "aba" keli
mesiyle ise genelde ecd�t. atalar kastedi
lir. Kur'an, ecdaltan devra lınan gelenek ve 
deQer yargılarının ıevtıid akidesinin sOzge
cinden geçiriımesini emreder ve ataların 
YOlunun körü körline taklo edilmesini ya-

- saklar (A'raf, 28: Enbiya , 53: Şuara, 74: Lok
man, 21.) Kur'an, "Onlara 'Allah'ın Indlr
dlQln. tAbi olun" dınliince, 'Hayır, ata· 
lanmızı yapar bulduOumuz ,eye uy.nz· 
derler, ya alal.n· bır ,ey _Ietmeyen ve 
doğru yolda olmayan klm.eler Idiyse
I.r?" (Bakara, 170), "Va atalan bir teY bit· 
meyen ve doOru yolda olm.y.n kimse
ler Idlys8Ier?" (MAtöe, 104) sorularıyıa, in
sanla/L geçmişten devraldıklarını devamlı 
gözden geçirmeye çaQırır. 

Yine Kur'an, nesebln tahrifine yolaçan 
bir evlat edinmey! yasaklayarak, çocukla
rın babalarına nispet edilmesini, bunun Al
lah kat ında daha .&dil olduQunu (Ahzab, 5) 
belirtir. Annenin yiyecek ve giyeceQinin ba
baya ait olduQunu bıldiren avet (Bakara, 
233), aynı zamanda çOCukların neseblnin 
babaya ail o'aca�tna da işaret etmiştir. 

Babanın çocu!}u ve ailesi üzerinde bir 
ÇOk hakıarı ve sorumlulukları vardır.·Daha 
do{ırusu, çocuQun ve ailenin Isıami bir çev
re ve hayat tarzı ıçınde büyümesının, inanç 
ve amel yonLinden iyi bir Müslüman olarak 
yetişmesinin temini, çocukların ve aılenin 
geçiminin sa�lanmasl, masraflarının karşı· 
Ianması, onların topluma ıyi ve faydalı bir 
insan olarak kazandırılması aile reisinin, ya
ni babanın mesuliyeti dahilindedir. Zaten 

. babaya tanınan bir dizi hak da, bu görevini 
yerine getirmesini kolayıaştırmak içındir, 
Kur'fın çok yerde aile reisi olarak babaya 
hitapla, çocuQuna ve ailesine namazı em
redip. fiili de örnek olarak onları namaza 
alış\ırmasınr (TaM, 132), onları cehennem 
ateşinden korumasını (Tahrim, 6) malın, ÇO
cukların dOnya hayatının süs otduQunu, J<.a-

•• 



hcı olanın ise iyi ve yarartı amet OlduOunu 
(Kehf. 46). malın ve çocukıarın bırer imti· 
han olduQunu (Enıal. 28) halırlatmakta, top
lumun en küçük birimi olan allede IslAm 
akidesinin yerleşmesinde ve Islami hayat 
tarzının hflkim olmasında en bUyOk sorum
luluOu babaya yOkıemektedir, (A.BAR
DAKOOLU) 

BABIL 
Babil, bu gün Irak sınırtarı içinde kalan, 

eski adıyla AşaOI Mezopoıamya'nın kuze
yinde. Fırat nehrinin iki yakasında kurulan 
ve bOtan Babil sül�leleriı:ıe başkenllik eden 
meşhur bir şehirdir. Mazisi ise M.Ö.3000 yıl
larına kadar uzanmaktadır, Bu gOn bu şe
hir BaOcfal'tn güneyinde harabe MUnde bu
lunmaktadır, Kur'�n·ı Kerim'de bu kelime 
bır yerde ve Bakara suresinin t02, ayetin
de geçmektedir. Bu ayetin ilgili kısımında 
şOyle denilmektedir: "Fakal o ,.ylanl.rı 
kAflrdlrl.r kl ln.anl.r • •  hrl we Btbll'd. 
kı ıkı meleOe H.rut we Mtrut'ı Indirilen 
,"yI"ri öOroUyoriırdl." 

Harut ve M�rut kıssası dolayısiyle "BA· 
bii "den bahseden Kur'arı-ı Kerim'de, baş
ka bir bilgiye tesadOf edilmemektedir. An. 
cak çaQında çOk ileri bir medeniyet sevi· 
yesinde olduQu, özellikle sihir ve bÜYOde de 
bUyOk bır şOIırete eriştlOi bazı kaynaklarda 
zikredIImektedir. (C.KIRCA) 

BAKARA SU RESI 
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden 

sonra ilk nazn olan suredır. 
286 ayet, 6,120 kelime, 25.500 harften 

meydana gelmiştir. 
Kur'al'l-i Kerim'In en uzun sOresi olan, bu 

sureyi, anahatlarıyla dört esas ta özetleye
biliriz: 

l-Sureye, huruf-u mukattaa denilen Allah 
ile Rasulu arasında bır şifre gOrevi yapan 
"elif, lam, mim, ra" harıleriyıe başlanmak· 
ta, Kur'an'ın doOruluQu ve hak olduQu, var· 
ıtO. ve mahiyeti itibariyle bır hidayet kaynaOI 
oldUOu bildirilmektedir. MOltakilerin sıfatları 
açıkça beyan edilmekte, daha sonra hak
kın karşısına açık bır Imanla çıkma cesa
relini gösteremeyen mOnafıkların durumla· 
rı, topluma karşı kendilerini ÜstOn sayan 
haleı-ı ruhiyeteri açık açık zikrediimektedir. 
Allah tarafından indirilen Kur'An'ln, Arapla· 
rın kullandıO. harlterle meydana geldiOi bil
dirilmekte. kitabın Allah tarafından geldiQi 
hususunda sGphe ediliyorsa, aynı harfler· 
.. 

Le Kur'an'a benzer bir sure meydana getir· 
mE-Ierl Istenmekledir. BütUn kalnatı Allah! 
ın yarattıO' ve bun'?rı insana bahşelliOi ifa· 
de edilmekte, Hz. Adem'in yeryüzOne halı
fe olaral< gOnderlldlOi ve Allah'ın hllafetlnl 
temsil edeceOj, bu hilafet i yürütebIImesi 
için de kendisine bir takım bilgiler verildlQI 
beyan edilmektedir. Hz, Adem ve Hawa ile 
Şeytan arasında ezelde takdir edilmiş mü
cadelenin Cennelle başladı!}ı, yasaklanan 
aOacın hikayesi, şeyıanın vesvese verme· 
si, gOnah işlememek konusunda verilen sö
zün unutulması, rıedameı ve ai dileyiş lal· 
silaııyla anlatılmaktadır, 

2- Medine-i MOnewere'de Isıam daveti 
karşısında Israi1OOul1arı'nın durumu. yapı· 
lan davet karşısında gizli açık mukavemei 
göstererek bitmeyen ihanetieri, mOnat1k ve 
mOşrlklerle kurdukları sıkı ilişkinin bUyOk te
sIrleri anlatılmakta, onların Islam'a inanma
ları, iman kervanına katılmaları istenmek
tedir, GeçmIşte Firavun ve maiyetınden 
kurtuluşlarının manzarası bütOn tazeliOiy
le gÖlıer OnOne serilmakte Tur-i Sina'da bu
lutun Ozerlerini gölgelendirmesinden kud
rel helvasına, bıldırcın etine ve kayadan su 
fışkırmasına varıncaya kadar birbiri ardın· 
ca onlara verilen diOer nimelter hatırlatıl· 
makla, daha sonra da devamlı olarak ha
talar ışlediklerI, Allah Teala'nın kendilerini 
bır sapll<lıktan kurtardıktan sonra diQer bir 
günaha yuvarlandıkları. bir çukurdan kur
tulup başka bir çukura kaydıkları teker te
ker zikredllmektedir. Allah'a verdikleri sö
zO bOzan, iıahi emanetleri yüklenmekten 
kaçınan, Allah'ı açıkça görmedikçe inanma
yız diyerek peygamberlerinin emrine karşı 
gelen, buzaQıya tapan ... IsrailOOullarl'nın 
eskiden beri devam edegelen hataları, sa· 
pıkiikiarı, hakla batılı birbirine karıştırmaları 
anlatılmaktadır. 

3-$urede Hz. ıbrahim, ısmail ve ıshak 
peygamberler ile Beyfullah'ın yapılışı ve 
menAsikine dair meselelerin izahı yapıl· 
makta, Seyfullah'ı temizıeyip tavaf eden, 
orada bulunan. rOku ve secde eden kimse
ler için hazırlama emrini Hz. ıbrahim ve Is· 
mai!'in ne şekilde yerine getirdikleri bir Iab-
lo haliMe canlandırılmaktadır. Hz. Ibra· 
hlm'ln milletinin bu millet oldugu onun di· 
ninin de IslAm dini olduOu bildirilmekte, kıb-
lenin Mescld-i Aks3'dan Mescid·i Haram'a 
çevrilmesi mevzuu anlatılmakta, MOslO· 
manların kendilerine has bir kıbleye ve böy. 
lece de özel bir şahsiyete sahip olmaları· 

, nın gerekliO! Ifade edilmektedir, 
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4-lbadetlerde asıl gayenin "birre" ve 
"hayra" ulaşmak oldoQu. şekil ve hareket
ler. kalpıe duygu ve dOrOS110QO. hayatta 
saQlam \'8 dürüst olmayı temin edemryor
sa o ibadetin bir deOe r taşımadlOI bildiril
mekla, namazın amacının ise. yüzü dogu
ya ve batıya çevirmek olmacllOl, iç ve ru
hun, akıl ve bedenin Allah'a yönelmesi, ona 
teslim olması gerekliQi bildirilmektedir. 

Ramazan ayının Ku,';1n'ln indirildi!}i bir 
ay olması sebebiyıe mctıarek bir ay o!du
Qu ve bu ayda oruç tutmanın her Müshjma
na larzoldui)u açıklanmakta, iç kumar hak
kındaki dinin hOkümleri bitdirilmekıe, Hac
cın rükünları ve hükomlerl beyan edilmek
le, haram ve hel ai aylar hakkında bilgi ve
rilmekte. yetim haklarınaan, !:x>şanmaya 
dair hOkomlerden sOz edıımektedir. 

SurenJn sorunda ise, seyrine ve başlangıcı-. 
na uygun olarak Anah'a meleklerine, kitap
larına ve peygambe rlerine iman konusu 
açıklanmakta Allah'ın af ve müsamahası
ni lemenni etmek, tövbe ederek ona slOln
mak, affına ve merhametıne iltica etmek is· 
tenmektedir, (MKATI K.' 

BARIŞ 
Kur'an'da sulh, saıah, ıslah, sBlih gibi ke

limele rle ifadeye dökülen barış, bozguncu· 
luOun, savaşın, ara bozmanın zlllıdır. KOlü· 
lük ve bozgunculuOun karşıtı olarak liHler· 
le ilgili yaygın bir kullanımı vardır. Ama asıl 
barış, insanların bırbirinden kaçışını ve bır· 
birine düşman oluşunu ortadan kaldırma· 
ya denir. "Onlır, bın,çıamall, bozgun· 
cu ımalla kın,lırdılır,., 91102"; "Onu ba· 
n,a kavu,lurduklan sonrı, yeryüzünde 
bozgunculuk çıkırmayın ... 7/56", "Ina· 
nınlır, barı,çı I' görenlır, 1'1. bunlır 
cennetllklırdlr, Onlır orada tamelli b· 
Iıcıdırlar. 2/82." Bu üç a'lette barış, ahıaki 
anlamda Iyi iş, insanın kendisine sosyal 
çevresine yönelik yararlı Iş olatak beyon 
edilmiştir. 

"EOer kadın koca.ının .arke,IIOlnden 
veya aldın,llzlıOlndın kıygu duyır .. 
ar,I,rındl anll''l1lya çalı,mılarındı 
har ikl,l lçln d. bır kötuıük yoktur. Bın· 
,ık kalmak (bIrbirinden kaçı,mektın) dı· 
hı hayırlıdır, 41128", "EOer mOmlnl.rdın 
ıkı topluluk birbiriyle sava,ırlır,ı ırıı.: 
rını bulup barı,tırınız: ... 49/9) 

Asıl barış, bu iki ayeııe ifadesini bulan 
barıştır. Zira onun yokluOu aileyl. toplumu, 
millet!, millet ler toplulugunu ve nihayet bO-

BAR 

Wn insanllOI tehdit eden yayılma öıefliOine 
sahip genel bır kötÜh::.ıklür, 

Allah'ın Insanı barıştırması, onu barışçı 
olarak yaratmasıyla, bazen de insanda fe· 
sadı gidermesiyle, kimi zamanda insan adı
na barışı saQlamasl ve barışla egemen ol
masıyla kendini gösterir. 

Allah Kur'An'da, inanına eyıeminin he� 
araından saıih amell getirerek, düşünce ba· 
rışı ile iş barışını birbirini Izleyen Iki merhale 
olarak göstermiştir. 

. 
DüşOnce barışının temelinfAllah'a Inan

ma oıUşturur. Zira bu inanma insanın Al1at): 
tan kaçışını deQjI ona dönüşOnO ve ba�la· 
nışını gösterir. Bu dönüş ve baOlanış fikir 
düzeyinde gerçekleşir, BOyle bir dönCış ve 
baOlanış, aynı zama nda şeytandan, boz· 
gunculuk kaynaQından kaçışıır. Halla boz· 
guncu şeytanın bozgunculuOunu bozma, 
lesat yuvasını lesat imk�nıarından yoksun 
bırakmadır. Şeytanla savaş hAline girerek. 
Allah ile bizza'ı kendi kendimizle barışık ol· 
madır. Yani inanma, sürekli düşman şeylanı 
oozguna uQratarak barışı bulup korumanın 
tam kendisidir. "Ey Inınınlı" hep bırdın 
barı,ı gidin, ,.yıını ıyak uydurm'yın, 
o sızın ıpıçık dütmanımmı" 21208" 

: Bu düzeyde bir dOşünce barışını iş barı· 
şının izlemesi anık ÇOk koıaydır. ÇOnkü iş 
barışını tehdit eden dış düşman saf dışı bı·' 
rakılınca, onun kul1anacaOI iç alan düşman
lar eylemsiz ve etkisiz '<aımaya mahkum· 
durlar. Düşonce barışının ıemelini olu$tu· 
fan Allaha inanma Işi, kurulan barış ona· 
mının korunması için en güçlO bir. barış ga· 
ranlörüne insanı ulaştırmaktadır. Onun ko· 
ruyuculuQu altındaki gerek düşCınce ve ge
rekse iş barışını bozacak goçte başka bir 
otorite yoktur, Ofl,Jn için Al1ah'ln güzeı Isim· 
lerinden biri Selam. diQeıi de MOmin'dir. Se· 
lam, barışta eş anlamlıdır. Mümin ismi ıse, 
insanı savaştan ve her Lur dış ve iç tehlike· 
den emin kılan demektiı. Nitekim inanma 
Isıam la eş anlamlı olarak da kunanıl mıştlr. 
IsI�m, insanın barışa girmesidi r. Barış lse, 
güven ve emniyet hali içinde olmaktır. MO· 
min, imanıyla, işlyle bÖyle bir güven oıta· 
mında bulunan kimsedir. (H.ŞAH IN) 

BARIŞMA (BARıŞTıRMA) 
Birbirine dargın insanların barışmaları 

veya üçüncü kişiler tarafından bunlarrn ara
larının bulunarak barıştırılmaları (ıslah·ı 
beyn). lsıam gerek ferlle/ln gerekse cemi· 
yetıerin birbirleri ile münasebellerinde sul· 

.7 
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hu eıas almıştır. IsI�m bu dOsturu sOrdür· 
mek ıçin de MOsIOmanları kendi arala rın
da � .., eımiştlr (bkz. HucurAI. 
491)0.) � ct.Jygularınr zedeleyen kin, 
hasat, ,f..eı.u, yalancılık VS. gibi ahlAki 
yönden kM' ;.yılan bOIOn .,eyleri MOslO
manlara yasak ıamiş . Ancak sosyal var· 
iık olan Ini&Narın n zaman birbirleri. 
ne kÜGebilecelder ' 1.8 H dikkate aıan is-
ıam, bl)jle durum MUslOmanların ken-
di a ralarınde Oç g_n lazla kus durma
larını ya..&lJoJaôıOl gıbı ,(bkZ. BuMri, Edeb. 
!;i7. 6�. Isu'zan, 9: M�lim, Birr, 23, 25.) 
Kendi aralarında barışmayan kişilerin 00-
rışlırrfmaıarını ise ÜÇünco kişilere ahlaki bir 
görev olarak yüklemişlir. Oargınhk şahıslar 
arasında olabileceOi gibi. grupla r ara'ı;:.nda 
da meydana geleblleceglnl nazarı dikkate 
alan Islam. bunların barışurılmalarını Iste
mIştir. YOce Allah bu hususta şöyle buyu. 
ruyor: uMümlnlırdın ıkı grup .r ... nde 
sav., oluna, .rel.nn ı bulun, onlan be· 
",tınn." (Hııcural. 4919 ) Sulhu cemiyet ha· 
yatının varllOml SOrdOrm�e en önemli un· 
sur kabul eden Isıa.m, birbidne dargın kişi· 
lerin arasını bulup banştıırneda yalan söy· 
lemeı,ıi bile mQbah kabul etmiştir. Hz. Mu
� (SAV.) bu hususta şöyle buyuru' 
)'Of: �aı In.."lenn ••• ını bul.n M
'- 06,ıoyıp hayli lobllO .don kım •• 
_1dIo." (Bkz. BuM,i, SUlh.) 

fGı4m, fiıne ve huzursuzluk çıkarmak için 
. Insanların kendi aralarında toplanarak de

dikodu etmelerini ve feidil.şmalarını yasak
...,. ... dalgtn QIan ..... kişinin arasını bu
lup b.rifft'r'mida bu $flkttdeki davranışı kO
tO görmemiştir. Yüce Allah şöyıe buyuru
yor: "Oruırın haıldetmalanntn bır çe
..,nCIa hayı, "*1"'. MoQor ki bır -.. 
ka -'-ey!, ya bır Iyilik _.,. _ In· 
aen'-nn ır"ını dOlııltmeyl .mredınll
"nkl ola, Kım Aıı.h'ın nZl.ınl .r.y.r.k . 
bOyll yap.riii on. çok bQyük bır mUkl
·ttt ver.ıa ......... (Nisa, t/114.) 

Kur'ln:-ı Ke(jt'n, karı-kocamn araları açtl
dıOında arwnnın bulunmasını da iU eS3· 
sa baQlarql;tır: "EOır k.n II. koc.nın ara
ı.,n", IJIPIrn ... ndan ındltere dO .. r.l· 
niz o ".kll kendııırın. 'rketln '1I •• ln· 
den bır hakem. kadının lHHtn.n bır h.
kem gCinderl". Bunl . ....... .."".k Iıtır
I.r •• Allah onl.nn 'r'llnnl buldurur." 
(Nis. "35) (A.TOKSAAI) 

BA'S 
Sa's, bir şey yaymak ve yönlendirmek 
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anlamını ifade eder. Sa's, ilgili oIduOu şe· 
yin farklılıOI oranında çeşide sahıptir. Ayrı. 
ca öznesinin Insan veya Allah olması hAli
ne bakılarak ba'sin Iki çeşidinden bahse· 
dilebılir. Mesela insanın sürüyO yayması ve
ya bır ihUyaç aogrUl1usunda yOnlendirilme
si de ba's anlamını ifade eder. Varlıklardan 
her birinin ferı, tOr ve cınsler Mlinde Allah 
taralından yoktan yaratılması, yalnızca AI
lah'a mahsus bir ba's Olmakla beraber, Isa 
Peygamber ve velilere de bOyle bir ba's al
fOlunmuştur. 

ÖIOlerln ba'sı, onların bulundukları yer
lerden çıkarılması ve kıyamete dOOru YOrü· 
IOlmesldlr. Sa's günü, kıyamet gOnOdOr. 

Allah'ın elçi göndermesi, Kur'An'ıo kimi 
ifadelerinde ba'. kelimesiylo karşılıınmıştil. 
"Ardından dı Allah elçII., gOnderdl. 
2/213." Azap gönderme de Kur'an'da ba's 
Ile ifade idilmiştir. "o. kı, o U.lünOııden 
YI allınadan aize azap göndırmt)'l, •• 
gücü yıtındlr. 8165." 

Uykudan uyandırmaya da ba·s Oenilmiş
tir. "Yahut O. altı üıtünı gılml, bl, q. 
ııbay. uOrayıp da ölü hlllne e-ImltQn 
b6I bNbl)" Aıı.h naııl h.yı,ı kıyu,tu. 
r_ dIJe_ran kım •• gibidi'. Alloh, bu 
kl •• eyf YOı yıl aıU h.ı. getirip ...... 
d. onu tıkr.r h.yatı döndOrtli. �. 
"O, g�eleyln ıizi öldüren._ eONa ..... 
gündüz vaktinde 'IIcr.r dlriltın ... dIr_ 
6160:' 

AMiret günO ba's ile başlar. Buna göre 
OO's, insanın ruh ve beden halinde tekrar 
yaratılışı ve ıadesidir, ııpkı dOnyada beden 
ve ruh halinde var edildiQi gibi. BOyle bir 
iade tam bır yokluktan sonra olacaktır ve 
insan bu ıkinci yaratılışı bilemez, Zira bu 
ikinci yaratılış, bIrInci yaratılıştan yani dOn
yadakl var edlll, 'arzımııdan tam anlamty
la farklı Oıacakıır. "Aranızde Olümlert biz 
loIıdlr .lIIk .. bii, LIZI bo ... �trlnlzlo cı. 
Gı,tırmeml .. ve "ZI bnmey.cetlnlz bır 
blçfm Içindı yenld.n yareım.mıza ur· 
'I durul.bl llClk"rden de detlllz. Vı .iı 
Ilk y.,.tıll, blçlmlnlıl lyl"e bIldiniL Öy
tey .. nlyı bu bilginize dayan.ak Gt .. ı
nı dU,OnmOyo,..unuı? 58160-12:' 

Kur'On'da ba'aln olacaOına dair bır ÇoK 
delil vardır, Ilk yaralıhş, Ikinci yaratılışı gös
teren bır delil olarak takdim edilir. Allah'ıo 
her şeye gOcO yeten ve her şeyı Men Dir 
zat oldu�u açıklanarak, kudretinin etklnli
Qine bakılarak cislmlerin ve bed.nlerin yenı 
bir blçimtıe yaratılışının Allah'. zor gelml. 
yeceOi dOŞüncesl Kur'a.n·da tılkin edilir. 
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Insanın yaraiıllşlndaki aş�maıar. onun 
bir Miden ötekine geçişi yeryUzU ve onun 
gOn lşlOına çlkardlQı şeyler Allah'ın il im ve 
kudretinin göstergesidi r. 

Ba'sin i"kAH, bu dünyadaki yaratılış bi
çiminden habersiz olanların sıoındlOI bir ca
(edir. Kendı bOnyelerinden galIJ olanların, 
gOzlerimn OnOndekini gOrOp tanıyamayan
ların Iletii." dönük durumlarını inkar elme
leri, b.etka insanlara delil ,eşkil elmez. 
··�td. ve yerde bulunanlar O'nun· 
dur. H.� O'na boyun eCımektedlr. Va
,.tlkları Ilk kez y.r.tan O'dur, sonra on· 
lan tekrar yar.tacaktır. Bu O'nun ıçın 
çok kolayd�" 30/26,27," 

Insanlar. bu donyadaki Inanç ve işlerinin 
fark1ıI�1 oranında yeniden diriltmp şekillen
dirllm�efinde de farklı olacaklardır. ıyı 
inanç ve iş sahibi olup nefislerini erındır· 
mış olanlar. beden ve ruh bak ımından en 
mOkemmel bir biçimde var olacaklar, bcr 
zuk inanç ve kötü iş sahibi Olanlar ise be
den ve ruh itibariyle en eksik bir biçimde 
var olacaklardır. Nilekim Tı rmizi, Ebu Hu
reyre'den naklen Hz. Peygarrbe.r'in kıyamet 
gOnOnde insanların yaya, binekıl ve yOZOs
tO sOrOnen olmak Olere Oç sıriı' hAlinde 
haşrolunacaOından söz eden bir hadisini 
kaydeder. Kendini bUyük ve zorba göste· 
renlerin de insanların çiOneyip geçtikleri 
ıoz zerreleri biçiminde haşrolunacaOına da· 
ir haberler de vardır. Masılm'in Cabır'den 
rivayet ettiO; şu hadis. insanlara genel bır 
OlçO verici nite liktedir: "Her kul, 61rtrkın 
hıngI halde i'. o haı üzerı yenıdın ya, 
rattlacaktır." 

Ba's, beden ve ruhla olmasına rağTıen, 
ruhi QOçler beden üzerinde tasa rruf gücü· 
ne sahiptir. Bu se�pfe de ruhi güçler, e n  
kısa zamanda e n  uzak mesafeleri aşabil
mekle ve cennellekiler ile cehennemdeki· 
ler arasında konuşmaıar yapılabilmektedir. 
Bu bakımdan onlar, çeşitli tip bedenlerle 
şekillenme ve ortaya çıkma gücüne sa hip 
olan melek ve cinlere OeflZerler. (H.ŞAHIN) 

BATIL 
Balıl, iyice irıcelenip araştırlldtQı zaman, 

varllOmın ve bekasının olmadıgı görÜlen 
şeydir. Hakk'ın zlHıdır. Kuran'da, Allah'tan 
başka çaOrllıp dua edilen şeylerin bdtıl ol
duQu, haber verilmiştir. "Bu, Allah gerç. 
Oin fO Allah'tan bqkıı du. odlp çoğırdtk' 
iM da bililin ta kendial okluğu içindir.. 
31130:' 

BAY 

BAtıi, söz ve Umarle HgIII bır kvtllnıma da 
sahiplır. "BIiytec. gerçek -fO çoiru .. 
OnIann 1,IOyOCIUl<lUkl.-ı ltı« ___ .. 
.nlam,ız (batıı) oldu 71111". " Ey kı. 
ohWI Nıçın hoklu ollıl. -.ıı""""'" 
ve bU. bl'- �i glzllyONUnuz 3f71," 
Bu ayellerden Ilki, Iili halindeki batılı, Ikl� 
cisl söz biçimindeki bAhll !h1Ml etrneKtl!dlr. 

Ayrıca dünya iLe veya .hlret ile i� her
hangi bir menfaatle kendini kayıtlı ve ba' 
Oımh görmeyen kimseye baltAI denir. 

Iptal. hak olsun baııl oisun, bır şeyi bOZ
mak, yOk etmektir . .... UCnml.r hot glk. 
m •• e d. Allah gerç�1 garçelclotllnno
yı, bAhlı yok etm.yl ı.ttyor 1/8." 

Kur'an, gerçeOin var ol maya devamını 
saOlamak ve bAtılın gerçek yerine konma· 
Sını engellemek i çin insanları uyarıcı be
yan larla doludur. Insan,

' 

içinde bulunduOu 
dünya, öteki �Iemler ve ahlret yurdu, hep 
gerçektir. BalOn bu gerçeklerin e n  beıııgl· 
nı ve halis olanı ise Allah'tır. Her şey, ken-
dlne ayrılan yerde bulununca gerçek, ken
dinin olmayan yerde ise Mtıldır. Hak, ken-
dinde olmanın, Mtıl kendinden ayr�manın 
adıdır. Düzenli ve kurall l olmak hakkı, dO
zensizlik ve kuralslZhk ise bAtıh temsil eder. 
ÇOnkO Allah batılı imha edeceO lni duyurur
ken, hakkı da ortada tutup koruya�ını iten 
etmiştir. (42/24) Allah kurali ıitOı ve dOlen! 
yok etmez. Fakat o, keyUlillge dOlensillk ve 
kuralsızhOa karşı bayrak açmayı emreder: 
"Kör duygulı"nın ye h..,.alnln � 
den gıtm •. COnkO ° gldl" Mnl Au.tı-yo
lundın aaphm, 3812t" 

Hakk asıl, batıl geçici ve a(ızidlr. Gerçek 
ortaya çıkınca Wtıl yok olur; "o. kı. h.IC 
onıyı çıkm., ve batll yok Qlmuttut. 
ÇünkO bl1ılın /ızlı yok olmııttır 171t1," 
(Hasan ŞAHINI 

BAYRAM NAMAZı 
Kur'An'da, do(In.dan bayram rıomazındon 

bahseden ıyet yoktur. Aı.ıcak Kevaer � 
sinin "Ey Muhammed, CtOOrY.eU biz ... 
pek çok nl ... l wennIfIJd1r, oyı. lee ıW>. 
bın ıçın namaz kıl, kUftNm ..,t miı.ııliı:ı.
deki ilk iki ayel lnin, dOıayiı Oıarak, bayram 
namazından ve kurban kesmeden b8.hSeı· 
tiQln; anlıyoruz. Bunun ıçın de HanelMer 
bayram namazını YAClp .. HartıEM+ler 1812'4 ki
raye, çogunluk ise sOnrıet sayarlBf. 

Isı:ım dininde iki boyrom�vl!Iırdır : R,;f1\a" 
zan Bayramı ve Kurban Sa'yramı , Allah'ın 

tt 
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Aşsulü ,S.A,. Medine'ye hicreı edince ve 
Meaine halkının cAhilıyye Adetlerinden ı.aı· 
ma �romloıı kuUadıklannl ogrenlnce • ___ ... 
Loh TaaI' ilDl O ıkı bıyramın gUnltrlno 
_, onlinlion cIoha hayırlı ıkı """ am 
<_ .. Kurt>an �oml)I/ıa .. Iw· 
yUl1tu"'dl)l8rek"bayramtarı. MOsIQmarııa� 
rın bıraraya geldlOl.s8'ılinç ve coşkuyis: kut
ladtkferı. birer buıuşma gOnu yapmış, böy
lece. bayramlaove bayram namazlarırıı ls
IAmın OngördllOCı kardeşlik ve beraberlik 
Için blr vesile kılmıştır. 

Hlcretin birinci senesinde kılınmaya baş
lanan bayram namazı iki rekat olup payram 
günü. sabah, gCıneşinbir  mızrak boyu yOk· 
selişlyle zevall arasında, cemaalle kılınır. 
Birirx:! ve Ikınci rekAtta dli)er namazıara gö
re fazladan getirilen tekbirler ve namaz 
sonrası okunan hutbe bu namazin iki karak· 
teristik Ozell,Oidir. Bayram namazının şart
ları. hükmO, kılınış şekli gıbi uygulamaya yö
nelik ayrıntılar konusunda mezhepler ara
sında gör Oş farkları vardır. (A.BAA
DAKOOLU) 

BEDIR SAVAŞı 
Bedir, Medine'nin 60 mil güneybausında 

SurIye'ye giden kervan yolları üzerinde ti
cari önemi haiz bir vadidir. Bu ismi orada 
mevcut olan Bedir isImli kuyudan alıyordu. 

Is1am tarihinin ilk ve en Onemli savaşla
nndan birisi Hlcr.sUn ikinci yılı Ramazan'ın 
27'slne rastlayan cuma gOnO burada yapıı
mış ve kazanılmışıır MeKl<a·dekl Kureyş Ka
firlerl 13 sene boyunca Hz. Peygamber'In 
IslAmı yaymasına engeı oımuşlar, MOsIO

. manlara akla getmedlk işkenceler �ış-
lar ve en sonunda MOSlümanlan dQOup bO
yOdOkleri Mekke'den çıkarmışlar ve hicre
Le mecbur etmişlerdi. Rasulullah'ın Medi
ne'ye yerleşip ısıam de\lletini kurmasından 
sonra da düşmanlıktan \lazgeçmemişler, 
�işlk yollarla ıslAmiyetin yayılmasına en
gel olmaya çalışmışlardt. Bu sebeplerle Ku
reyş ile Müstomanlar arasında harp hali 
mevcut idi. Hz. Peygamber Kurayşiilerin 
düşmarılıklarına mlsiHeme yapmak Qzere 
Kurayş'ln ticaret kervanıarını tehdlt· edlyor
du Işıe Bedir Sa\l8ŞI, Müslümanlarm bir 
Kureyş kervanını vurmaya hazırlandıkları 
haberinin Uekke'ye ulaşması sonucu baş
lamıştı. MOslümanler keNanl vurmak isti
yor.-ıak8t Kure1şl�erin bo zengin kervanı 
korumak üzere bUtOn imkanlarını seferber 
LO· 

KUR'AN·I J(EAlM 

edeceklerini bildiklerinden dolayı tereddüt 
ediyorlardı . Fakaı Allah, peygamberine za
feri VAadeımistL SU durum ijlyette şöyle rta
de edilir; 

. "Alleh ıkı grupten birinin (kenen ve· 
ya Kure)tf Ofduıu) sizin olacaOınl vaade
diyordu: Siz Iıe kuvvetılz olanın (yenı 
kervanın) sizin oJm.ıım Iıtiyordunu%.. 
OY" Alleh,·lÖZlerlyle hekkı gerçekle,
tırmek, ve (ku.,..IU chn grubu yok ede
rek) kltırterln ardmı kıtamek Iıtlyordu kı, 
suçlular IllemeM de hakkı gerçekletUr
sin, bAtılı ortMlan hkh,.ınl" (Enfaı: 7-8) 

Kureyş 6rdusu ıie MOSlaman ordusu Be
dir kuyusu yakınlarında karşı karşıya geldi
ler . .  Mosıomarııar 310 kişı�di. Teçhizat açı
sından çOk yetersiz Idjl�r. liA�riklı;H ise. çok 
iyl .donatılmış bın ki.şilik bır Qrdu ile gelmiş- . 
lerdi. ' 

MOsIOmanıa·rın s�ı.\le ·teçhizat açlSl!h 
dan.yetersizliOI Kur'aTı'da şöyıe belirtilmek
teydi.; "Nitekim. �U .... . aize Bedl,r'de dı 
yardım Itml.,tI. sli: O Jlman çok u)'ıf ve 
biçare Idiniz. O MJ" AlI,Wtan korkun 
kı ,ükredu.ınti.." (Al-i ımratn: 123) 

Bu savaşta MOSJOmanJar çOk deOişık şe
killerde Allah'ın yard..;ul)a mazhar Olmuş-
lardır. , . , , �': 

Heı şeyden one. Ioltısı\ımanııır )(ıııeyş 
ordusu ile �rıl.br�.�ldJkıerirıde stra
tejik açıdan çok avantaJlı blı konumda idi
ler. I(u(a,n-ı to;ertm"deı bOYıe bır b!Jluşmanın 
Allah'ın yardımı sayesinde ��leştı�i be
Hriilir: 
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8u savaştan önce ya�an yagmur MLls
IOmanların bulurdu�u yerdeki yamacm 
Ozerlndeki kumların pekişmesini sa!}larken 
müşrikler tarahhı bataklık haline getirmiş
ti. 8u da Müslümanlara Allah'ın apaçık bir 
yardımıydı. çünkO Müslümanlar harp vazl
yeli alırken yagrnur yaQma ihtimalini dOşO
nerek yer seçmemişlerdi. 

Son olarak savaş esnasında meleklerin 
Müslümanlara yardım etmek üzere gönde
rilmiş olması savaşın kazanılmasında en 
bUyOk �mil olmuştu. Bu ya/dımlar aşaglOa
kı ayetlerde açık bl' şekilde anlatılmaktaor: 

"sız· Bebblnrıdan yardım Istlyordunuı. 
O dı "Ben alu blrblrt ardınca bın m .. 
iık II' yardım .dec.�lm" dlya duanw 
kabul buyurmu,lu. Allah bunu Ancak 
mUjd. olıun ve kalbiniz huzura kavu, .. 
ıun diye yıpm.,II. Yardım yalnız Allah 
k.tınd.dır. Allah daima üıtün ve hlkmıt 
... hlbldlr. O uman alıl, Allah'tan bır gO· 
ven olmak üzere hant bır uyku bürüyor· 
du. Oıarlnlze ılıl temizlemek, ,ıytının 
plallOlnl (Içinize aulOI k6tO dO,üncell· 
rf) alıden gidermek kalplerlnlzl (birbiri· 
ne) baOlamak wl aya.dannm pekl,lIrmek 
ıçın üzertnize gÖkıen bır LU Indlrlyordu. 
Rabbn meleklere vaadediyordu kı, "Bın 
• Izfnle beraberfm. Inınanlın dıalıkı. 
yın. Ben InkAr edenlerfn yüreklerine kOf' 
ku s.lacl!5lm. Vurun (kltlrtertn) boyu .... 
lan",n üıtbne, vurun onlann her pırm. 
Oına, çünkü onlar Allah ve ReaulDne kar· 
'i geldiler:' (Enıaı: 9-13). 

Bu savaşta Müslümanların galip gelme· 
si morallerini yükseltti, kafirler ise moral· 
men ÇöktOler. Bir çok ileri gelen Kureyş kB· 
liri bu savaşta öldO. Dost düşman, Müslü· 
manların kolay yutulacak bir lokma olma
dlOınl anladılar. Ve ısıamiyet Medine'de kök 
salıp gelişmeoe başlad ı. Bu yüzden Bedir 
zaferi Isıa.m tarihinde önemli bir dönOm 
noktası olmuştur. 

Kur'an ayetlerinde, bu savaşta Allah'ın 
Müslümanlara yapllOI yardımların geniş ge· 
niş anlatılması çok dikkat çekicidir. Maddi 
şartlar ne kScıar olumsuz olursa olsun Al
lah dilediOlnde samimi olarak kendi rızası 
için çalışar.la,ı başarıya ulaştıracak ve ka
der pıanındakı hOkmunü gerçekleştirecek, 
hakkı b3tlla galip getirecektir. MüSlüman, 
madde pıanındaki sebeplere riayet ettikten 
sonra Allah'a tevekkOl ederse, sebeplerin 
de gerçek 'yaratıcısı olan AJlah dileıse se
bepleri onun lehine çevirecek, baklenme-
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dik yardımıarıyıa destekleyecektir. 
Şu ayet Bedir Savaşı'ndan almamız !1&

reken Itıreıı çok net tıir şekilde 11ade el
mektedi r; 

"(8.dlrde) kar,ıla,an 'u Kd topluluk· 
t. ılıln ıçın bır Ibrıt .... rdı: Bır toplutuk 
Allah yolunda çarpı,ıyordu. öt.kl lıı ln
klret ldL Klflrlır Mü,lümanl_ kendıı. 
rının iki katı görüyorl.rdı. (Halbuki Milı
ıümanl. aıdı) Allah dllecllOlnl yardımıy· 
I. de.tıkl.r. Elbette bunda g6z1arl olan· 
lar ıçın bır Ibrıt vardı," (Al·j Imra.n;13) 
(S.POLAD 

BELEDÜ'L EMIN 
Sözlük anlamı, emniyetli, korkulacak 

şeylerden korunmuş, gOvenilir şehir de
mektil. 

Kur'an'da bu terim Oç yerde geçer ve 
Mekke şenrl kasıedilir. (ıb rahim; 35, TIn: 3, 
Bakara: 126.) 

Rlvayellere göre Mekke'deki Kabe, la Hz. 
Adam zamanından beri kutsal bir ibadet ye
(idir. Tarih boyunca orada deOişik toplum
lar yaşamıştır. Hz. ıbrahim A.S., oOlu ısmail 
A.S. Ile birlikte Kabe'yi inşa etmişler ve de· 
Qişik tamirler geçirerek günümüze kadar 
ulaşmıştır . 

Mekke'flln emin (güvenilir) bir şehır olu· 
şu şu açılardandır: Kur'an'da Kaba'den 
meseidü'l haram (bazı şeylerin yasak oldu
Qu mescid) şeklinde 1 5  yerde bahsedilir. 
Mekke şehrine mikaı denllen sınırlardan ih
ramsız giriımez. Ihram hac ve umre Için 
Mekke'ye gidenlerin giyciQi dikişsiz elbise· 
dir. Ihra m kelimesi de yasak anlamı taşır. 
Ihrama giren kişi bazı yasaklara uymak zo
rundadır. Hiç bir canhyı öldOremez, aOaç 
ve bitkiyi kopararr.az, koku sOrOnemez, sa· 
çını kesemeı, hanımına yaklaşamaı, başı· 
nı örtemez, v.s. Ayrıca harem denilen böl· 
ge sınırları içinde kavga etmek savaşmak 
yasaktır. Oraya slQınan kişi de dokunulmaz
iık kazanır. Bu IOr yasaklar Mekke şehrlna 
özel bir statü ve emniyet kazandırmıştır. Ya
ni blr nevi yasak bölge olmuotur. 

Bir ayetl kerlmede Mekke ıçın "Görm. 
dll.r ml çevrelerinde InSlnlır �ldürQIGp 
•• Ir .dlllNn biz (M.ku'yı) gO .... nlı. d0-
kunulmaz btr bölge yapıık" (Ankobut: B7) 
buyurulmaktadır. Başka bır ayette ise "Siz 
KAbe'yl lneanlar ıçın toplınma wl güyın 
yen yaptık" buyururmuştur. (Bakara: 125) 

CahIIlyye Arapıarı da harem bOlgestrlde 
savaşmazlardı. Ayrıca FiI suresinde KAbe! 

61 
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ye saldırmak üzere gelen Ebrehe'nin ve or
dusunun Ebabil kuşlarının aitıOt küçük taş
larla yerle bir edildıgı anıaıılmıştlr. Hz. Pey· 
gamber'in �umundan kısa bır süre öır 
ce meydana gelen bu olay Mekke'nin Ai· 
lah tarafından korunan bir şehır arduOunun 
detllidir. 

Ayrıca Mekke, Hz. Peygamber'in doOum 
yeri ye peygamberliQln geldlOI yer olma-
61 sebebiyle de Onemli bır şehirdir. Bir ayet
le "$en onlann ar •• ında olduOu" Vi on· 
lar lıtlOf.r ,ttlkl,rt ıürecı Allah onl.r. 
uip etmeyecektir" buyurulmuştur. Bu da 
Peygamberlmız'ın hatırına Mekke halkının 
genel azaptan korunduQunu gösterir. 
(S.POLAT) 

BELED SURESI 
Kur'An-. Kerim'In doksanıncı suresidır. 

Mekke'de inmiştir. Yirmi ayalıır. "Bu B,I· 
de'yı yemin ederim" ayel lyle başladlQ. 
için bu Isim verilmiştir. Buradaki Belde'den 
maksad Mekke'dlr. 

Bu surede Insana verilen nimeııer sa)'ı
larak, darhk ve sıkıntı anlarında muhtaçla
ra yardım etmenin zor olmakla birlikte çok 
bOyOk bır hasıet oldugundan bahsedilır. Da
ha sonra, iman edip hakkı ve sabrı tavsiye 
edenlerin ahirelle kurtuluşa ereceOi, kAfjr
lerin ise cehenneme altıacagı belirtilir. 
(S.POLAT) 

BELKIS 
Belkıs, Yemen'de yaşamış olan "Sebe'" 

kavminin kraliçesidir. Kur'an'da adı açıkça 
zikredilmemekle birlikte, "Sebe" kavm inin 
hOkOmdarı olduOu beyan edilmektedir. (en
Nemi, 27/23) Kaynaklarda "Belkıs" diye 
geçen bu kraliçeden Kur'an-ı Kerim, Hz. 
Süleyman'ın kıssasını anlatırken bahset
mekte ve Hz. SOleyman'Ia olan siyasi ve di
ni ilişkisinden söz etmel<tedlr. 

Hz. Süleyman, Belkıs'ın varhgından 
"HOdhOd" kuşu vasıtasıyla haberdar olmuş 
ve ona bir mektup göndererek Müslüman 
olmasını Istemiştir. Bunun Uzerine istişare 
meclisını topıayan Belkıs, savaş ve baflŞ 
konusunu görüşmüş ve netIcede Hz. Sorey
man's hediyeler göndererek onun pey
gamber Olup olmadıOını denemek istemiş
tir. Hz. Süleyman ise hediyeleri geri çevlr
mi$tir. Daha sonra Belkıs, Hz. Süleyman'a 
bizzat kendisi gelmiş ve onun sarayında
tahtını görmoş ve tanımış, sırçadsn ma'mul 
seffal bir kOşke girmiş ve gördOkıeri şey

&2 

KUR'AN-I KERiM 

ler \(arşısında Allah'a teslim olarak MüslO
man olmuştur. (en-Nemi, 27/20-44) 
(C.KIRGAl 

BENÜ KUREYZA 
Medine'de yaşayan bir Yahudi kabIlesI

nin adıdır. Kureyzaogulları anlamına getir. 
Rasuluilah Benu Kureyza ile bir anlaşma 
Imzalamıştl. Bu anlaşmaya göre, MOslO
manlar aleyhine faaliyet gösıerenlere yar
dımcı olmayacaklardı. Buna ra�men Bedir 
harbinde mOşriklere silah yardımı yaptılar. 
Bu ortaya çıkınca, "Unuttuk. hıta ettik" 
diyerek affedi lmelerini istediler. Rasuluilah 
anlaşmayı yeniledi. Hendek harbinde yine 
anlaşmayı bozdular ve hainllk elliler. Bun
ların liderierinden Ka'b b.Eşref Mekke'ye gi
dip mOşrlklerle anlaşma yaptı, 

MOslOmanlar, Medine'yi kuşatan müşrik
lerı hendek kalarak etkisiz Mle getirmiş
lerdl. Fakat Kureyzaogullan lhanet edip an
laşmayı bozunca iki düşman arasında kal
dılar. Bunun üzerine şu ayet Indi: "Sır kav
min (anl .. masına) hainlik yapmasından 
kortaraan Hn de (.nlatm.yı) aynı teklı
de onlırı li (boz). Çünkü Allıh hainleri 
sevmez." (Enfal: SB) 

Hendek harbinde çOk şiddetli bir rOzgar 
çıkması sonucu mOşrikler Medine kuşat
masından vazgeçip geri dönünce.- MOSlO
manlar bu zor durumdan kurtulmanın hu
zuruyla evlerine döndOler ve silahlarını bı
raktılar. Cebrail A.S. Peygamberlmiz'e ge
lip "Melekler he'nüz sllAhlanm bırakma
dılır, Allah Teıltı ıını KureyuoOullın 
üzerıne yürümenl emredl�' dedi. Bu
nun Ozerine Peygamberimiz "Ikindi nam. 
Zlnl BenQ Kureyu'mn taı.lerinkl yının· 
dı kılac�ıı diye Ilan ettlrdL" 25g0n mu
hasaradan sonra Sa'd b.Muaı'ln hakların
da verec�i hükmü kabul etmele(i şartıyla 
teslim oldular. Sa'd, eli silah tutan erkekle
rin (yanı fiilen savaşa l<all1anların) öldürOl
mesine, çocukların ve kadtoların esir edil
mesine hükmetti. Bu karar.uygulandı. As
lında bu, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrara 
da uygun bir karardı. Antaşmaaarına sürekli 
hainlik ederek MOSIOı'nılnlarm devlet mer
kezi olan Medine'de bir çm" başı olduk
larını ortaya koymuşlar ve bu cezayı haket
mişıerdi. Bu olaylar ayeH kerlmede de şöy
le anlatılır: 

"Allalı InUr _ıe� (_ harbl ... 
deki m0frlkl.ı1j 6Ike10fIyIe geri çevirdi. 
Hiç bır hayrı eremedner. Allah .avı,ta 
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(riLZıgIır \1'1 mal.lert" yardımıyla) mUml,.. 
ı.te yıttl. Allıh güçlüdür, O.tOndUr. KI·, 
tap "ehllnden, 0"111"1l ylll'dlm eden (Kurey· 
ZI Vıhudl)lertnl d, kll,I,rlnden IndirdI. 
V. katpl.�n. la><1<u dIl,üi'dü. (onlordın) 
bır kı.mlnt öldUrüyordunuz. Bır k�mını 
dı .ık ıllrordunuz. Onlann toprıklan

·nı, ey"""1 ve mıllınm ve h,nilı ıyık 
b •• mad�ınız bır topraOı .iı& mlr •• ver· 
di. Allah her ,ıya kadlrdlr:' (Ahzab: 
23-27) (S.POLAT) 

BESMELE 
Kur'an'. Kerim'de ıkı tOrta besmela var

dır. Biri eur8 boşlerıncfa mOslakll olarak ya
zılan "BtsmJN8hlrrllhmanlrr.hlni' ayeli· 
dir, diOe-ri ise, sur8·i.Neml'de ''trmehQ min 
SOI'ymanl .. InnehO biımIU..,ffrllhm. 
nlrrahlm" ayetidtf. · 

Besmele, .. 8Iunll ..... rrahm�nlmıhlm'! 
In kısaltılmış şeklidir. Manası uR.hm." ve 
rahlm olın AII.h'ln ıdıyıı b.,I.nm" de· 
mektir. Rahman. sonsuı rahmet sahibi, 18-
him isa çok merhamet edici anlamına gel
mekte olup Allah'ın sılatlarındandır. Rah
man keıimesi Allah'a has !:>ır isimdir. Baş
kası hakkında kullanıtamaz. Rahmanm ifa
de ettiOi rahmet kamala şamil, rahimin ih
tiva ettıai rahmet ise mO'minlere hastır. 

Besmelenin Kı.ı r'a.n'dan bir ayet olduOun
da bOtOn elimler il tllak Mllndedirleı. Ay
rıca "Berae suresI" hariç, gerek Fatiha, ge

. ıek diQer bütün sureler;n basında Besme
lenin okunmasında da ittifak etmişler, bes
melesiz kııaala başlamanın caiz olmadlQı
nı söylemişlerdir. Ancak sure başlarında ya
zılan, her sureyi birbirinden ayıran besme· 
leye gelince, bunun bOlün suralerden bır 
ayet veya ayetten bır cOz olup ormadlQı ve· 
yahut Beraa sureslnç1en başka bOIUn sure' 
lerin aralafını ayırmak için nazjl olmuş müs· 
takil bir ayet bulundugu veya Fatiha sure' 
sinin ayetlerinden bIrini teşkil edip etmedi· 
Qi veya 'bizzat ayet Olup olmadı Oı hususun
da ihtilala düşmüşlerdir. 

Said, b.Cübeyr, ZUhri, Ata, b.Mübarek gi· 
bi alimlcr basmeıenin, başında bulunaugu 
her sureden birer ayet oldu()una 1(811 olmuş
lardır. Bunlara göıe Hz. Osman' ın yaZdır. 
dlQı ve saMbanln ıllitakla tasdik elılOI ana 
mushaflarm hepsinde "Bera,e" suresınin 
dışında bütün surelerin başına b�mole ya
zılmıştır. Bunlara göre "�et Kuı'an'ın tec
ridini tavsiye eylemişler ve hatıa Fatiha'nın 
sonunda "amin'i" bfle lIyel oImadlOından 

BEŞ 

yazmamışıardır. EOer besmelele
·
.r_Kur'an ti 

masaydı onları da yazmazlaıdı. 
Hanelilare göre: Surelerin başlarındaki 

besmele başlrbaşına munferit bir ayet ola
rak Kur'An'dandır. Surelerin hiç birinden 
cUz olmayarak aralarınt ayırmak ve başla"", 
gıçla teberrak olunmaK ıçın nazJI olmuştur. 

Imam Şa,fii'ye göre: Berae suresiooen 
maada Kur\1:n surelerinin başlarındaki bes
meleler, surenin bır cOzü sayıldıklan olhet
le, Kur'an okuyanların kJraata !lesmeIB Ile 
başlamaları ve bır sureyi bitirdikten Sonra 
yeni .sureye geçerken, yine basmele. oku
maları, hat ıa başka bir okuYIJcunun bişla· 
dı!}ı kıraata devam edenlerin bile •. kıraata 
hangi ayetıe başlanlfsa başlansın, önce 
besmele çekmeleri gerekmetetedi r. . 

Kıraat imamlarma gelince, hebsl de bes· 
melenin Berae suresinden maada, �rek 
Fatiha. gerek: di�er bOtOn 8uralarin başın
da okunmasında mü"efiktirler. Bunların hiç 
birinden besmeleslz I(ııaala başlamanıo 
caiz oIabileceQine dair .bir rivayet Yoktur:' 
Yalnızca tilavet-esnasında surelerin·besrrMr 
le iJe vaslı (bir sureyı bitirip diOerine geçer� 
kan) halinde ihtilal etmışıerdir. 

Memum E lmalıh Hamdı Vazır, besmele 
hakkında şunları söylemektedır. "Mushaf 
yazarken "BerAe" suresinden maada su
relerin başlarında "Bismıılahirrahmanirra· 
him" yazmak larzd:r. Hayvan keserken ve· 
ya ava silAh atarken sadece "Bi.smiJJah" 
demek de larzdır. Kasten lerk ecıriıise o 
hayvan yenmez. Namaz haricinde Kl.tr'!n 
okumaya başlayınca "Euzu Besme'le" ç&k. 
mek sünneı, bazılarına göre de wciptit. Ha
nelileıe göre Fatiha'dan önce gizli olarak 
namazda "Euzu Basmele'.' okumak sOnnet, 
Şaflilare göre Ise larzdır. (M.KATIK) . 

BESER 
. 

Arap dTlinde derlnin dış yüzüne "beşe're" 
denir. Bunun çOkluQu �'beşer" ve " OOşa(: _ 
dır. Derfslnln diŞ yüzünde kıl çıkmasına. ba
kılarak insana da :'beşer'. denr:nişlir. Irısan� 
hayvanların aksine, deriSı kını olarak doQ· 
maz, derisinde somadan kıl ortaya çı\(ar. 
Beşer kelimesinin teklik VB çokl�u aynı
dır. Fakat Kur'M'da teSfliye (Ikil) t')!1de kUl
lanılmıştır: "Kavimleti bize kullq.k edip'". 
dururken, bizim gıbı ıkı be ..... � 
reyn) mı Inanacaoa dediler. 23148."' . . 

KUr'an'da, insanın bedeni ve drş K,ISml- . 
nın nazar-ı dikkate alındrOı her yefde başar 
kelimesı kullanılmıştır. HO. audan bır tMı�' 

•• 



ter (lnNn) yaratan sonre d8 onılOY IOP 
_ndır. V. _ _  dılr .. gOçıo-
dOr. 25154" Sudan yaraiRan, Insanın bede
ni ve dtŞ kısmı 0kjUQU ıçın beşer sOıO kul· 
lanMmtşlır. "_.a.n balçıkten bır beter ya
ratKetım ... 15128," 

Kuran'da Io;Qıfi,lerin peygamberiefi sustur
mak istedikleri zaman, Oflların beden yan
larerlil iHbar ederek "beşer" kelimesini kul
landıklau gOrOlmelo:.lecJlr. "Su brqer .&ü .... 
dın ba,ta bır " y  doıılldlr. 74125" "BiZ· 
den �rt olan bır be,er. ml uyaca§ız O 
.akdlrde bb ııpeklık ve çılgınhk ıçınde 
OlUNI, dediler. 54124." 

Kur'an, Hz. Muheımmod'lrfdillyle, insan
ların beşefiyeııe (bedenli ve dış görOnüşe 
sahip olmak bakımından) eşit olduklar ını, 
lakal 1fjk'seK bılgılere ve IyI IŞle1'� sahip olup 
olmadlidarına gOre aralarında bır takım 05-
tOnlUk derecelerinden sOz edilece1')ini bil
dIriyor. 'E)' Muhammed. de kı, ben iade
c. ılzln gıbı bır be,.om, öyle kı bina 
"".tufltzın tık �r ıı.h olduOu. kım Re
birN bulu,mıy. umuyoraa, o ıyı i' .... 
ıin ye Rabbm' kulluk .cleıbn hiç tIM· 
"yı ortak tutm .... n'· dı,. vatıYOıunuyor. 
181110!' 

Nurani varlıkların mesela meleklerin tam' 
bir beşer şekline bOrOnebikıiklerini Kuran 
haber veriyor: .... , Ve biz ona �ryeM'-ı 
ruhumuzu g6ndennı,'lk ... o, o'" ( ...... . 
yı"'o) tam bır "".r ,etIlnd. tendlnl 
göıterınltUr, 18111.'" ' 

Kur'in, Al1ah'ın kendisine kitap, devlet ve 
elçilik verdiQI hIç bir başerin, çevresindeki 
Insanıare "Allah'. det/l banı kul olonuz" 
demediOini bl1dlriyor: "Allıh'm kJtap, hO· . 
'kOin .. ıtçllu< .. rdlOI hiç bır "'..,ı" in· 
ıanlara d6n.,.k "Aıı,tra deGII, bana kul 
Oıunuı" dedlGI vakl oImıml,lır ... 3(111" 
Şu halde beserI yani bedenli insanı haddi 
aşmakıan koruyan, onun aklı, biıgUeri ve 

. gönderilen kitapııf. Bu sayılanlar insanın 
beşer yanı na dOOIl, iÇ yanına aittir Öyley· 
se beşeri, insana çeviren şey, ona Allah ta· 
rafındfn verilen ruhtur. 

Allah beşeıle CIOQrudAn d�iI. ruh aracı-
1101 ıle Ilgı kurar Ruh. Allah'lf! bir elçisIdir 
ve vahlye mazhar olan da odur. "'AYah'ln 
hiç bır b ... rI. doOrudan konu,mMI Yıl
ki olmarm,br. Ancak' O, vahly tMçimin
d. yıya bır perde oertılnden. yahut elçi 
g6ncs.rmek ıuretlyle be,erta konu,mak· 
ledır. O. bu Oç yolla dllodlOl ,.yl'" tın· 
dt emri olırak dOI.YIl yoldan btı,.r. bU· 
H 

KUII'ılJı.I·K!IdII 

dlrir. ÇOnI<i O. çoi< ,00"'" ve çoi< 1ıII<. 
met a..ıhlbklfr. 42111." ........ -

Be�r kelimesi insan 1<e1lme'lfrle,ır11iıPet
Le daha geneld;r, Her insan �f ofi'nakla 
eşiWr. Fakal her beşer, In�anı botAn 6ze1-
likleriyte lemsil eımeyebllir. Kur'An'da emif
lere, yasaklara. Ibretlere, haberlerle, bftoi 
vermelere V,i. hep insan muhatap MU� 
muşıll'. HEy InNın.l"''' Ifadesi kuUanllma-

" sın8 karşıl ık � M' .... • 6070ne Kur'An'da, 
rasllarvnaz. 

Bumınla beraber "başer" kelimesinin 
"insan" kelimesi yeflne w I:n$anın da be
şer )'iirtne kullanıldIOr gıOr�edlr. if An. 
doIıun kı biz In_MI kWll ıMlçlktMı ye-' 
rethk. .11128", H ••• Ben kuN �rlttan ttk 
be,er yarıtae_Otm. 1112.... (Hasan 
ŞAHIN). 

BEYTU'L ATıK 
Hac suresının 29, eyeıındB zikredilen 

bu terim sOzIOkte bir kaç manaya gelmek
tedlt . 

1-A1ik eskt. eskiden kalma. Ilk demektir, 
KMre menasınaa eski anlamınca degildir, 

Ayaııe geçen 6eytO'1 Alık IS8, Mescld-i 
Haram, � Uuazzama demekti{, YeryO
zündo AHalı .. lled,t ıçın yapıIaJ1 llk mabed. 
Allatı'a tmari editn bOtAn mtlmlnlerln birlik
te toptantı ·..,.-blde1 e'nlkleri yerdir. 

2-Al:tk, yeni ve deGerll anlamına da ge
lir. BLJ lakdirde mana. şerefli ve yOce ma
bed :iemetcı:lr. 

3-Atik, aynı zamanda azatı ve hOr man8-
sına da kullanılır. 

KAbe-i Muazzamı\ za.llmlerln ve dOşman
lafın hOçum ve t�nutunıl4n-emın olclıOu 
ıçın "BoytO·1 "Ilk" o\8(ak I�ndltl lmiştl r. 
Rasulultah'tal'ı bU ma�d8 Öı! .�adIRI şerif 
rlvayeı edllm\ftıi:�,... ........ ı. 
nn ,er.-it '" ...... 1oIn �yo. 
"8.,.10'1 A tltt" 1iiII1iII """""joe � btr 
dü,man da......... .. ... oiem • 
mı,hr!' -�.t '  --

Nilekim bır � �)O 8dlnda bl-
ri KAbe'yi y� 'lfllıtrıtl!. "'fOtç Oımuştu. 
Kerdfsine b�.� SÖ'iktnmiş
ti, Eytemlnôen Y'-�'� iyileşmişti. 
Bur. tıOr_eri 'do 'til[· IIriO'<lIt<u .... k Ka
be'yi g l ydlr fNttt'tl � verdiaı bil
giye gOre bu, �·.(\itı ilk MOSOdOr. Qaha 
soruları BeYtO . ... . Ebrehe Cl'dulaıı tjra
fından yıkılmak ısıeM'l� o da muvaf1ak 
olamamışıı. (Bkz: FiI $Lr8s1 ve Ebabil 
maddes!.) " 



ANSIKLOPEDI'I 

Kıyametln kopacaOI an yaklaşlıOında 
Beynı Atik'in Habeş larafından gelen kuv
vellerle yıkllacaOI, taşlarının denIze at'l,ca
glMdait sahlh hadls mevcuttur. (M.K.ATIK) 

BEYYINE 
LOgatta beyyine, bir şey1 lspata yarayan 

veya bir şeyi açıkÇa gösteren akli \'eya 
maddi kesin delil 

'
demek olup çokkJOu 

, 'beyylnal"llf. 
Kur'An'da beyyinelbeyyinaı kelimesi yet

mlşıen fazla yerde geçmekte Olup genel
de h.J)1at manasına yakın oıarak "AU.atiın 
• a�IOtnl va bI�IOlnl glaton, apaçtiı .. 
,,",rı delil " mudZll" anıamında kullan� 
rnakıadır. 

Kur'ln oeygamborlerln Anah',.n haK LLe 
bAtılı, doOtu ile egrlyi ayırt edici açık delil 
(beyyine) getirdiOini bellrtirken (Skz. Baka •. 
ra, 92. A!..j Im rAn: 86: Mafde, 32, En'4m: 57, 
157; Aral. 73.85. 105. Hadld, 25) bununla 
genelde, peyoamberlerln Allah'lan aldıkla
n vahyllkitabı veya Allah'ın yardımıyla Qer
çekleşlirdikleri mucizeyi kastetmekte, bu 
açık delite raQmen inkAr edenleri şiddetle 
kınamaktadır. ÇOnkü her iki grup delil de. 
akıı ve iz'an sahipleri için hakikatı bulmak
ta yeterli bir kılavuz ve sebeptır. 

Allah'ın peygamberlerini kendı varllOınl 
ve blrliOlnl gösteren, bu arada peygamber· 
lerln peygamberilOini de Ispat eden açık de
litıerle göndermesinin bır sebebi de inan
mayanların herhangi bir muaret öne sOr· 
meslne engel olmak içindir. Nltaklm ayet· 
Le. "Yllıut da, aOa' bize kitap Indlrtlaay
dı biz onlardan dllıa çok <100'" yolda 
olurduk" demeye, lniLI, •• ıLM de Rab
blnlıd.n açık delil, hldayet .,. rMmet 
geldi. AU""ın ayetlerini yalanlayıp on· 
lanları yüz çevı,.n .... dan daha zalim kım 
olabilir? (Enim. 157). "O. kı, helu. ollft 
açık delille h.lU: olıun, ya,ayan da �k 
teklkle y .. aun�' (Enial • .42) buyrulmuştur. 

Daha çOk ISlAm hukuku Istllahında geli. 
şen ve muhakeme hukukunda kesinlik ifa
de eden ispat vasıtalarını ıradede kullanı
lan beyylne kel imesinın de. Kur'.An'ın bu ke
limeye yOkledlQI anlamla yakın ilgisi vardır. 
Bu anlamıyla beyylne, bır hakkın veya id
dıanın ispatını saOıayan kati delil demektir. 
Beyyine kelimesiyle daha çok şahıuıOin en· 
laşılageımiş olması bu sebepıedır. (ASAR· 
OAKooLU) 

BILG ELl K (BkL Hikmet) 

BIR 

BILGISIZLIK 
Isıam dini Itme çok önem vermiş, bilgi. 

sizliOe karşı savaş açmışur. 
Kur'an-ı Kerim'de "Hiç bU.n"". bU� 

yen"r bır olur mu?" (ZOmer : 9) "AtI.h 
lIıden Iman eden�rt. iLim "rll.nlert c» 
rec.l.rel yOu.ltlr" (MOcadele : il) buyu· 
rutmuş olması bunun en Onemli demidır. 

Yine "Allah'dan (h.kkıyla) .nc.k tUm· 
ler kof1t .. , (Faıır: 28) buyurula rak, gerçek 
manada kulluQun ve Allah kaıında deOer 
kazanmanın ancak ilimle OlacaOma dikkaı 
çekilmiiIIr . 

Kur'An-ı Kerim'de ilim köKQnden türemiş 
keVmelerl Ihliva eden 800 c ivarında ayet 
vaidır. 

OoQru yoldan sapmaıarın genellikle bil· 
glslzllkten kaynaklandıgım ifade eden ve ye
rilen kişi ve toplulukların b�gisiz oldukları
nı bellr1en pek çOk ayet mevcullul. 

"Onl.nn bllglai yoktur. Ancak zınna 
uy.-tar:' lNecm: 28) , 

"ZllIm�r bılgı. lı bır ,eklıd • •  rzul.,,· 
na uy .... .,.· (Rum' 29) 

"Pek ço§u bllgl.lı (olırık) arzulı"n. 
uyarak ,.pmaktadırlır." (En3m: 119). 
"Sane !Um g.ldlkten ıonr. onların arzu. 
larınaı uyarean zatımıerden olul"lun" (Ba· 
kara: 145) "Allah bilgiıiılertn kaJpl.rlnl 
b6y" mühürl.r" (RCı:.,,: 39). "ılı ayetı. 
r1mld bıı.n topluluklı,. açıklıyoruz" 
(Tevt>e: 11) Ayrıca, "lnHnlt"" çoOu bHo 
muter", "Ontann çoOu bılmeı""', NOn· 
lann çoOu c.hllellr", "elıhıu.rcI.n olma· 
yın" , "Cahillerd.n olm.ktan Allah'I: 1101' 
nın d .... "Onlar cahil bır kavimdir" şek· 
linde pek çok ayet mevcuttur. BaŞıa islAm 
öncesi Arap toplumu olmak Ozere hak dinI 
kabul etmeye nler veya peygamberin getir· 
diklerl ilahi direkllilerden uzak yaşayan 100; 
lumların , yaşadıkları hayal tarzı ve düşün
c e  sistemleri de Kur'an·ı Kerim'de 
"CahUlyye. angiaizlik" kelimesiyle ifade 
edilmiştir. BOylece Hak'lan uzaklaşmanrn 
ve sapıkJıOın da bilgisizlikten kaynaklandı
Oı ifade edilmiştir. (Bkz. Aı-i Imran: 154, Ma: 
ide 50, Ahzab: 33. Feth: 26) (s.POLAn 

BIR,BIRlcIK·YALNIZCA 
Bır, aslen parçası olmayan şeye denir. 

Varlıklar hakkında ortaklaşa kullanımı olan 
• bir kelimedir. Cins bakımından, IOr bakımın

dan bır olana. htıyu ıtibariyle veya zanaali 
ltibartylO bırbirıne bitı,ik olana, yafatıllşı ba· 
kımından benzeri olmayana yahuı lazlleı 
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yOnOnden eşi bulunmayana, çOk küçük ol
duQu ya da çok sert oldugu için bölOnmesi 
imkansız olan şeye, sayının veya çizginin 
başlangıcı olana "bir" denir. Ancak bOIOn 
bu sayı lan şeylerdeki birlik geçici bir bi,lik
ti L 

Allah, "bir" vaslı Ile nitelenince, bu bir, 
bölOnmesi ve çoQalmasl asla mOmkOn OL· 
mayan anlamına bi, " bir" ·di r. Bu birl iOin çe
linliginden ötürü yüce Allah şöyle buyur
muştur: "Yelnızca (v.hdeı) Allah anıldı· 
Oı zamın ahırete ınanmayanların canla· 
n bır hayli .ıkıllr, AII.h'tan bı,kaıı ,nı· 
Iıncı hemen yüzleri gOler, 39/45." 

Kur'An'da yalnızca Alfah'a inanmayı, yal
nızca Aııah'a kul olmayı (60/4 . .  7/69) Ifade 
eden ayeııerln yanısıra Aııah'ın biricik Tan
rı olduQunu (4f170) ancak bir Tanrı'nın 01-
du�unu (Sf76), ehli kitapla Müslümanların 
Tanrısının bir olduOunu (29/46), Allah'ın bi
ricik kahredlci OlduQunu (39/4., 38165) be
yan eden ayetler de mevcuttur. (H:ŞAHIN) 

BIRLIK VE BERABERLIK: 
Islam tevh!d dinidir. Kur'an-ı Kerim, bir 

çOk ayetıe insanları tevhide·ve iman kar
deşliQlne davet etmekteaiL Itlkad prensip
ıerini tevhid Uzerine kuraın l�ıam. ins.:ınla· 
rm toplum hayatını devam eltirebJJmeleri 
için birlik ve beraberlik içinde bulunmala· 
rını vazgeçilmez bir esas olarak kabul et· 
mişJir. Kur'an·ı Kerim, bütOn insanhOI dallı 
budak!ı büyOk bir aile olarak takdim eder. 
(HucurM 49/13.) 

KUr"t!n-1 Kerim, insanlık mutlulu�unu, iç
timai ve milli hayatın kuvvellenmeslni ina· 
nışların ve davranışların tek cepheli oluşun
da: kanaat ve fikir blrliainde olduQtınu be
lirtmiştir. Yüce Allah insanlar arasında bir· 
Ilk ve beraberligin temini ıçın bUtOn mü: 
mlnlerl karde, olarak Ilan etmı,tlr. (H u: 
curat 49110.) Ayrıca yine Kur'An-1 Kerim, 
MüslOmanların hapsini: "Toptın Allah'.n 
Ipine (Kur" n·. Ke"m'e) .. nlın, Bynımı· 
yın:' (Aı-ı Imrcin:3(103) meanndeki ayelle 
kendi etrafında birleşmelerini emretmişlir. 

Kur'An-1 Kerim'de birlik ve beraberlik 
hakkında ÇOk sayıda ayet-I ker1me vardır. 
Bunlardan bazılarının meali şöyledir: "Ken: 
dllenne belge geldikten ıonrı ay!'!l.n ve 
ayrıllGı dü,anl.r gıbı olmayın." (AI·j Im
ran 3n05.) "Aıı.h'. ve Peyg.mberlne U.· 
ıt edin; çekl,meyln, yoksa korkar ve b.· 
,lnıızhOa dU,.rslnlz ve kuvvetiniz gl· 

U 

der. Slbredln, doOru.u Allıh ıllbreden· 
lerlı ber.berdlr:' (Entaı 8/46) 

Kur'an'ı Kerim'in ilk mOtessiri olan Hz. 
Muhammed (S.AV) de Müslümanların bir· 
lik ve beraberliQi hususunda hassasiyelle 
durmuş, hatta Mekkali muMcirler ile Me· 
dineli ensarı kardeş Uan ederek fiilen on
lar arasında birligı tesis etmiştir. Rasulul
lah (SAV.)'ln birlik ve beraberlik hakkındakI 
hadislerinden bazılarının meali şöyledir: 
"ıkı bırden, üç Ikiden. dört de Uçten d·.· 
h. hıyırlrdır. Cımu." bırlıkte oIunuL 
Zir. Allıh ümmetını hldaye' üzere top· 
layıeıkIIr!' (Müsnedl, 51145) "S.nlm 
ümmetlm·veyı MuhaMlHd'ln ümmeti· 
sapıklıkı. toplanmayeceıkhr. Allah'ın 
yardımı cem .. ".dJr . ... 'Idm �tten 
ıynlır .. ,üphıılz caıhlr;ı;leR1e 'ynımı, 
olur." (Tırmizi, SOnen 4I466l 

Kur'an-ı Kerim'fn .oetfrdiQwblidel ve ah· 
lak prensiplerine dikkat edilecek olursa he
men hemen hepsi, inanenlar arasındaki bir
lik ve beraberliOl n gOQtendirilmesine yar
dımcı olacak mahiyettedir. Nitekim· bOtOn 
MuslOmanlar iseler 
zekat ve hac gibi tutul-
muşlardır. amir-
memur, 
saL 
!ün 
i i 
ları, i 
MOsIOmanlar 
gin olmaması için 

Kur'an-ı Kerim, 
birlik ve 
beraber, insanın 
best dOşOnceye 
deyimle hOr bir 
iç" iin saru�r !n 
tışmalarını 
rılıklarını 
cek mahiyette 
lam, fikir ayııhOI 
rinden ayırmıştır. 
açan kötO bir ... , ola 
bulmaya veaUe 
Kur'an-ı Kerim'In 

, 
<;;alzdlr. 

BIRR 
. Iyilik, her çeşt:t •• �i olan Ibadet , 
ihsan, sıla, tulur, gOLiJ geçımıe, lakva ve 
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sıdk manalarına geıen Arapça bır kelime. 
Bu terim Islam ahıakının temel kavramla
n ndan birisidir. Birr, Kur'an-, Kerim'de. her 
lürlO hayır, sevap, zakal , amal·j salih ve iyi
Lik manalarında kullanılmıştır. (Bkz. Baka
ra. 2/44. 189; A.lmrAn. 3192; Maida, 5/2: 
MücAdeıe, 8519.) Bu terimin ism-; faili olan 
el·BAnü'nOn cem'; (çoklu\')u) olan el· 
EbrAr'da Kur'an-ı Kerim'de salih ve sadık ki
şiler manasında kullanılmıştır. (BklAlmran. 
3/193, 198: Insan, 76/5. Inliıar, 82n3: Mu
tatmin, 63/18. 22.) Yine el·Barrü kelimesi
nin çokluQu olan et-Berere de meleklerin 
sıfatı olarak "salih ve Iyi" manasında 
Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. (Bkz.Abe
se. 80/16.) 

Birf terimi ayet ve hadislerde bazen AI
lah'a bazen de kula nispet edilerek kulla
nılmıştır, Allah'a nispeı edildlQinde sevap ih

'


san eden. kula iıale edildiglnde Ise, taat an
lamına gelir. "Biz önce de O'na yalvarı· 
yorduk. Şüphesiz O Iyilik yapandır, ıCı' 
yandır," (lur, 52128) ayetinde birr, sevap ıh
san eden anlamında kullanılmışıır, " BlrrO'I
valldeyn (Ana-babaya iyilik eımek)" terki
binde ise, kula iıale edUdlgi için taat ma
nasında kullanılmışıır, 

Hz. Muhammed (SAV), Birr 'l bır hadis
lerinde "blrr, ahiAkın güzelllOıdır, Ism 
(günah, şer) Ise, kalbinde gıcık y.pan ve 
ba,kalerının muttall olmaıından ho,lan· 
m.dlAın ,eydl(' buyurarak, gozel ahlak 
olarak nitelemiştir. (Hadis içIn Bkz, MOslim, 
Birr. 14.55; Tirmizi, Zahd 52: Darimi, Ri
kak, 73,) Başka bır hadislerinde de: "Blrr. 
ner.ln mutmaln oldu§u lım (günah, ,er) 
Iıı, kalbI tırmalayan şeydir" buyurarak, 
bu kelimenin gönlo hOşnud eden her türlü 
hayır ve güzel şeyI ilade ettiOini beyan eı
mıştır, (Hadis için Bkz. ıbn Hanbel, Müs
ned, 4, 227.) Birı, bazı hadisierde de mak
bül olan hac manasında kullanılmıştır, (Bu 
hadislerden bazıları için Bkz, BUhari, Hac, 
4, Sayd 26. Umre, 1. MOslim. Hac , 437,) 

-Birr teriminin ma na bakmından yakın oL
dugu kelimelerden birisi de "takva" lafzı· 
dır Takva, lugaıtte, korkulan her türlü şey· 
den nefsi korumak demektir, Istılahıa ise, 
en genış anlamı ile Allah'ın emirlerini yap
mak, nehyetliklerinden sakınmaklır, Birr ve 
takva kelimolerl, insanın cismlnl ve ruhu· 
nu kemale ulaştıracak lazilellerle süsleme
si şeklinde Kur'an-ı Kerim'de müşterek ma· 
nada kullanılmıştır. Bu hususa Işaret eden 
eyetin meali şöyledir: "YOzlerlnlzl doğu· 
dın ve batıdın vına çevırmeniz ıyı ol· 

BOŞ 

mık demek deQlldlr. Ukln ıyı alın, AI· 
lah'a, thlret gününe, meleklere, Kıtabı, 
peygamberlere Inanan. O'nun •• valıly· 
Le yakınlarına, y.Uml.re, dü'kOnl ..... 

' yoleulıra, yoksullar. ve kölelır uOrunda 
mal veren, namaz kılan, zekat .eren vı 
ahldl.,lIklerlnde ahidiertn. rlayet eden. 
I.r, zord., d.rda ve ıava, alanındı •• b
redınlerdlr. " 11 onlar d06ru olanlardır 
v. ı.ınanlar ancak onlardır." (Sıkar. 
21177) (A.TOKSARI) 

BORÇLANMA 
Kur':'n'ın en uzun ayeti, Bakara $uresl

nın 282. ayeli olan mOdayena (borçlanma) 
ayetidir. Ayet, "Ey Iman edenler blrblrlnl· 
z8 beıirti bır ıür. lçln borçlandtjınız za
man onu yazınlL lçlnlzden bır kAtıp dot
ru olarak yazım" emirleri ile başlamakta. 
devamında borçlanmayı kalibin yazması, 
borçlunun veya valisinin de yazdırması is
ıenmel<te, borçlanmanın iki şahille tevsik 
edilmesi em�edilmektedir, Devamla "Bon; 
büyük olıun küçük olıun, onu ıür .. ly. 
Le beraber yumıya ü" nmeyln. Bu, AI. 
lah katında en d06ru ,ahltllk lçJn en NO
lam ii. ,üphelenmenlzden en uı.ak 
olandır" denllmekte ve alışverişierde de 
şahit bolundurulması tavsiye edilmektedir, 

GünümOzde akiı ve hukuki Işlemlerde bır 
çok anlsşmazlıklaıın ve haksızlıktarın yazılı 
belge !anzim edilmemesinden veya şahit 
bulundurulmamasıncian kaynakıandıgı dO
şünülOrse Kur'an'ın bu emrinin beşer; mü
nasebElllerin iyileşmesine katkısı ve fayda· 
sı daha ıyi anlaşılır, Kur'.�n·ın, beşeri ve hu
kuki münasebetleri kendi seyrInde bırak· 
mayıp borçlanmalarda olduOu gibi zaman 
zaman 9mredici veya düzenleyici kurallar
la bir takım sınırlamalar gelırmesi. hep, 
adaletin tesisi, haksızlı�ın önlenmesi gaye
sine yöneliktir. (A.BARDAI(�LU) 

BOŞANMA (TALAK) 
Karı-koca arasındaki evlilik baOının sona 

ermesi demek olan boşanma, Kuı'an'da 
"tal�k" lafzıyla iladA edilmiştir, 

Kur'an, aıle hukukunun evlilik, karı
kocanın karşılıklı hak ve sorumlulukıarı. m .. 
hir, idder. boşanma, nafaka, çOCUkıarın k0-
runması ve yetişti lUmesi gibi çeşith mertıa· 
leleriyle yakından ılgilenir, Konuyla ilgili 0la
rak bir kısmı ahıaki mahiyette bir çalı ome
ylei veya çözümleyleı hukuki esas getirmiş
tir. 

17 
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Kur'an el/1Uigi, "kocalann kanlanna ver· 
dıkfert .�Iam bır temınal" olarak vasıf
ıandırmış (Nisa: 21). erk�i aıle reisi yapa
Tak evlilik birli"'ini devam enirmede erke
Oe daha aQır bır sorumluluk yOklemiştir. 
Kur'a.n kocalara "Onlarla (kadınlarla) gü· 
zelllkl, geçInin. EOer onlardan ho,lan
mıyorsanız ( •• bredln) ho,lanmadl(jınız 
bır ,ıyı Allah çok hayırtı kılmı, olabilir" 
(Nisa: 19) emir ve tavsiyesinde bulunarak 
kocaların saTurnsuzea ve iyice dOşünme
den boşanmaya yönelmesini yasaklamIş.. 
hoşnutsuzluk hAlinde bile sabrı ve eşıeri n
de başka yonlerden güzellik ve hayri ara
malarını halırlatmıştır. 

Eşler arası geçimsizlik bazet2 ileri bir de
receye uıaşır ve boşanma tek çare olarak 
görOiebilir. Ancak Kur'an problemi n Mili 
için boşanmayı her zaman tek çıkar yol gör. 
mez ve boşanmaya gitmeden önce kocaya 
şu ıavslyelerde bulunur: "Serke,lIk etme· 
lerinden encU .. lendlljlnlz kadınlara ö(jüt 
vertn, ya'aklannda onları yalnız bırakın, 
nihayet dövün. Size Itaat edIyoriarsa ar· 
lık aleyhlırlnı yol aramayın. O�rusu 
Allah yOcedlr" (Nisa: 34) Bu Oç salhamn 
da ayrı ayrı denenmesini öQütfeyen ayeı, 
kocasına iıaal etliOi sOrece kadımn başan· 
ması için bahane ve sebep aranmasını da 
yasaklamaktadır. 

Evlilik birliOinin devam ettirilmesi için ka· 
dının da ledakarhkta bUlUMlası gerekir. Ni· 
tekim Kur'An "EOer kadm kocasının 88r· 
ke,I�lnden veyı ıldırı,slzt�lnd8n endi· 
,e edefle, aralannda anla,maya çalı.· 
malannda kandilerina bır engel yoktur. 
Anla,mak dahı hıyırhdı,. Nallsl,r kıs· 
k.nçl�a m.yyıldlr. EOer ıyı davranır va 
hakalZ.lıktan .ıkını .... oız bilin kı Allah i'· 
ledlkl.rlnlzd.n ,üph .. ız haberdardır' 
(Nlsa: 128) buyurarak hoşnutsuzluk veya 
sOOukluk halinde bile taralların meselesi· 
nf konuşarak anlaşarak halletmesini �üt· 
Iemektedir. 

Karı-koca arasındaki anlaşmazlık daha 
ileri salhaya gittiOlnde Kur'an evlillgi koru· 
maya yardımcı olacak bir başka allernatlf 
tekli! etmektedir. Ayeııe "Kın·kocanın ara
ıının açılmısından endl,elanlrsenlz, er·· 
ket)ln ııı .. lnclen bır hakem ve kadının ll' 
l"lnden bır hakem gönderln. Bu hakem· 
ıer onlann aralınnı ııl.h etmek Istarlar· 
M1J\lIah onlann Ir.I.,loı buldurur. Dolj· 
ruıu Allah her ,eyl bUen ve haberdar 
olındır" (Nisa: 35) buyurularak hake mler 
18 
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vasıtasıyla eşler arasındakı geçimsizliOln 
ve anlaşmazlı!,)ın gideriımesi yolu tavsiye 
edilmektedir. 

Bütün anıaşma yolları kapanmış ve 
karı·kocamn evlilik hayatını birlikte yOrül· 
meleri arlık imkansız hale gelmişse boşan� 
ma, yani taraUarın ayrılmaları en makul ça· 
redir. Bunun için de Kur'an boşanmayı 
meşru görmOş, onunla ilgili bir takım hO· 
kOm ve kaideler koymuştur. 

Kur'an. boşanmanın sadece kocaya ait 
bir hak oldu!')unu açıkça belirtrnemişse de, 
genelde olaydan, kocaların karılarını başa· 
ması şeklinde bir ifadeyle bahseımektedlr. 
Boşama hakkı ve başama şekli hakkında 
Kur"an'da detaylı bilgi mevcut olmamakla 
birlikte, boşama sayısı, boşamanın hukuki 
ve mali sonuçları üzerinde Oldukça ayrın· 
Iılı ola/ak durulmuştur. 

Kur'an'ın bildirdiOine göre, erkeQin karı· 
sını üç dela boşama hakkı vardır. Birinci ve 
ikinci boşarnadan sonra isterse tekrar bir· 
likte olabilirler (Bakara: 228--229). Fakat 
Oçüncü boşamadan sonra artık tarafların 
birbirlerine dönOş Imkanı kalmamıştır. An· 
cak kadın, başka bir koca ile evlenip, on-
dan da normal seyir içerisinde ayrılmadık· 
ça eski kocasına dönemez (Bakara: 230). 
Kur'an'ın ifadesinden anlaşılan odur kı, bu 
boşarnalar ayrı ayrı zamanlarda olacak ve 
üçüneO başarnadan sonra araya başka bır 
koca ile evlenip ayrılma girmedikçe taraf· 
lar bir araya gelemeyeceklerdir. Kur'An'ın 
bu anlatım tarzma raQmen·dilimize " hOlle" 
adıyla geçmiş olan, üç boşanıa sonrası 
oçüncO şahısla yapılan göstermelik ve an· 
laşmalı evlilik Kur'An'ln ruhuna aykırıdır. AJ· 
lah'ın yasak kıldıOına başka yoldan ulaşma· 
yı amaçlayan bir hileden başka bır şey de· 
Oildir. 

Kur'an'ın hükmüne göre. koca karısını 
adet (aybaşı) halinden Çıktıktan aonra onun
La cinsi temas etmeden lemiZken boşar. 
Boşanan kadınların başka bir er1cekkt evle· 
nebilmesl için belli bir SOrenin (iddat) geç· 
mesi gerekir. Bu sOre kadının durumuna 
gOre farklılık gösterir. Bu beideme sOresin· 
de ta raflar arası bir çOk hak ve sorumluluk· 
lar devam eder. Ayette "Ey � ka· 
dınlan bo,adlOınız ZlmM lddetIerl lçln· 
de (Id.tten temiz olduk'" .. rıdı) on· 
lan bo,ıyın vı Iddall aayan (\ii üç dı'a 
Adeı görüp temlzlenmeı.rtnı bekleyin) 
Rabbiniz Allıh'ten kortc:un.. (8aıIdeme .ü· 
releri dolmadan) on Ian evlerinden çıkar· 
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mey.n. Onlar da çıkmaıınıır. Ancık apa· 
çık btr edeptlıJlk yaparlarsa batka. Bun· 
1.1' Allah',n ıınırl.ndır. Kım Allah'ın Si' 
nırl.nnı geçern kendine yazık etmiş 
olur. Bllm.ısln. olur kı Allah bunun .r· 
dından. (gönlOnüzde sevgi gıbı) bır hll 
meydana getirir" (Taiak: 1) buyurulmakta
dır. Birinci boşamadan sonra koca boşa· 
mada ısrarlı Ise. kadın tekrar adet görOp te
mizlendikten sonra ikinci defa boşar. Ayette 
de "Bo,ıma ıkı del ,dır. Bundan 80nr. 
yı lyıllkıı tutmak ya da güzelce serbest 
bırıkmak vardır" (Bakara: 229) buyuruı
makta olup, koca, ayrılma konusunda ke
sin kararlı ise bekler. Karısı tekrar Adet gö
rOp temizlendikten sonra tekrar boşar. Böy
lece üç boşama hakkını da kullanmış olur. 
Karısı idda! süresi dolmadan kocanın evin
den ayrılmaz. Kur'an, kadınların birinci ve 
ikinci boşama sonrası bekleme süreleri (id· 
deıieri) doldu!}unda kocalarına geri dön
mek isterlerse mani olunmamasını (Baka
ra: 232) istemektedir. 

Boşama sonrasında erkeQin boşadlQı ka
rısına mehir (bkz: mehir mad.) bazı durum
larda da mut'a vermesi (Bakara: 236-237) 
mükellefiyeti gündeme gelir. Ayuca erk�in 
belli bir süre nafaka (bkz: nafaka maddesi) 
borcu, kadının iddet bekleme borcu gibi bir 
takım hak ve sorumluluklar, nesep, sıhri, hı
sımlık gibi hukuki sonuçlar sözkonusu ol· 
maktadır. 

Kuı'an, boşama ne .... llerı, boşama şekil· 
leri, şaka .... eya hata yoluyla, tehdit ve ye· 
min kasdıyla veya zorlama ve sarhoşluk s0-
nucu boşarnaların geçerlı Olup OfmadlQı 
hakkında bir açıklık gelirmemiş, fakal bo
şamada iki şahit bulundurulması üzerinde 
durmuştur. Ayette "Kıdınlınn Idde' Iü, 
... Iert blteceOlnde onlıo yı uygun ,ekli· 
de.hkoyun yı da uygun bır ,ıkllde on· 
ıanı .. oynlın. lçlnlzdon de lki ldil ,ohll 
gelirin. ŞehltllOI Allah ıçın yapın. ı,tı bu 
Allah'ı ye ahlrıt gününı Inanın klm.ı· 
ye verilen öt)OttUr." (Talak:2) buyurulur. 

Ayenekl boşamada iki şahit bulundurul� 
maSı cumhur tarafından tavsiye kabilinden 
emr (nedb) kabul edilmiş Ise de. bu emrin 
gereklilik Ifade etmesi hAlinde bır çok prob
lemi çözece�i .... e beklenmedik ve ani bo
şamaları Onıeyecegl açıktır. (A.BAR· 
DAKOOLU) 

BOŞBOGAZlIK 
Kişinin kendisine ye çevresine yararı 01-

BOş 

mayan !'ıeyahu! da zararlı olan konuşmala· 
rı yapması, yahut da her duyduQuou aklar· 
ması boşboOazlık olarak niıelandlrilir. Aaız
dan çıkan her Söz, ya yararlıdır, ya ıararh
<lIf, ya da ne fa�sı ne de zararı vardır. za-ı 
rarlı sözlerden kaçınmanın gerekliliOini aklı 
selim sahibi herkes benimser. Boş, layda
sız ve yararsız sözlere gelince bunlar insa
nın çOk del',jerli .... akıini ve enerjisini boşa . 
harcamasına yolaçtlQı ve daha yararlı meş- , 
guHyetlerden alıkoydu�u için sonuç itibariy· 
le zararlıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de "'Insan hiç bir- söz 
s6ylemez kı yanında (onu) gözettıyen, 
dediklerini kaydeden (bır mılek) bulun· 
mı'ın" (Kaf: 50) buyurularak insanın ag
zmdan ç ıkan her sözüne dikkat etmesi ge
rektiQine dikkat çekilmiştIr. 

Kur'�n'da bOş sözler "laOIı" ve "Iehv" 
kelimeıerlyle ilade edilmiştir. LaQv, boş ve
ya zararlı söz ve davranışlar demektir. 

Bır ayette eennetlikler anlatılırken ''On
lar kı yalancı ,.hltllk etmezler, bO, lAf 
konuşanlır. raatladıklıonda vakar Ile 
(oradan) geçip glderter:' (Furkan: 72) Yi· . 
ne başka bır ayette kurtuluşa eren mO:mln· 
lerin özellikleri sayılırken "Onlar bo, ,.y. 
lerden yüz çıvlrirlar" (MüminOn: 3) buyu
rulmak.tadır. ·(Ayrıca bkz: Kasas: 55) 

Lehv ise, "boş eQlence" anlamına gelir. . 
EQlenmek ve vakit geçjrmek için anlatılan 
asılsız hlkaYB ve efsaneler, gOldOrOler, .ge· 
.... ezelikler de "Leh .... u'l hadis: eQlence 
sözleri" olarak nilelendirilir. Bu tOr eOlen
celerin özellikle insanı dÜ$ünmelcten ve cid
di şeylerle meşgul olmakıan ve kendi ken- , 
dini muhasebe elmekten alıkoymak için kö
tülük odaklarınca kullanılabileeeQine şu . 
ayette dkkal çekilir: "Insanlardan ktmı _ 
kı, bilgiıi ... (Insanlar,) Allıh',n yolun. 
dan saptımak vi onunla ılay etmB Için 
(mısal, &Olanca, hlklye, güldürü YI. gl· 
bl) SOlence (türünden bot/ ,özlere mUt
teri çıkar (kıymat verirler). ,te onl .... kü· 
çük dü,ürücü bır azap varc:lır.'.' (Lokman: 
6) 

Faydasız sözlere ve meşgullyetlere 
"maıayani" de denir ki. kelimenin TOrkçe 
karşıııOt ·'Iaydasıl. şey" demel<1lr. P&ygarTl-
berimiz bır hadislellndlil "KI,'n'" m.llya
nı (faydaSlı) " yl,ri terkllm"1 Mü.IU· 
mınilOının güzellfOlndendJr" buyurmuş· 
tur. (Tirmizi, ZÜhd, 11: Muvalta, hOsnO'I- ' 
hulk, 3-Ayrıca bkz: Malayani maddesi) . 
(S.POLAT) 

Si 



BOZGUNCULUK 
Bu kavram Kur'cln-ı Kerim'de, (fe-se-de) 

kOkOnden IOreyen kelimelerle ifade edilir. 
8u kökten maslar olan fesad kelimesi, bir 
şeyin normalden uzaklaşması, bozulma, 
kokuşma, geçersiz otma, Işe yaramaz ha
le gelme, denge ve as�ylşin bozulması gi
bi anlamlar Ifade eder. Bu kökten !Oreyen 
bOlOn kelimelerde aynı anlamlar vardır. 
(Geniş bilgi için bkz: FESAD maddesi� 
(s.POLAn 

BÖBÜRLENME 
Böbürlenme, övünerek kabarma, kendi

ni beQenip büyOklenme demektir. Kur'an-ı 
Kerim'de, çOk iftihar eden anlamınoa, "Fe
hOr", çOkluk ve çOklukla övünme anlamın
aa, " TekasOr" ve kendinde bır OStunlOk go
rer� büyüktenme ve gururlanma manasın
da "Muhıtit . .  kelimeleri ile bu kavram, ila
de edilmişiir. Ayrıca refaha kallUşturmak ve 
varlık içinde şımartmak anlamına gelen 
"ilraf" kelimesinın de böbürlenme ile ya
kından aıakası vardır. 

BöbOrıenme, Kur'a,n-ı Kerim'de şiddetle 
kınanmış ve "Allah bObürlınınl." •• v· 
mez" (Nisa, 4(36; HOd, 11/10) buyrulmuş
tur. Isıam ahlAkçıları da, "Ucb" adını ver
dikleri böbOrlervneyi, kötO ahlAktan saymış
lar_QJr. Bazı insanlar, gOcO, kuvveti, gençli
OL, hısım ve akrabasının çoklugu. bazı kim
seler Ise, malı, mülkü ve servetiyle övünür
ler. Kur'An-1 Kerim bunlardan "R.fah ıçın· 
de "",ann., klmHII'" (Kasas, 28158) OLa
rak bahseder ve "KlrOn"u da buna örnek 
olarak gösterir. Sahip olduOu serveti ile ŞI
maran ve böbürlenen ve servetini kendisin
de bulunan bir bilgi sayesinde elde ettıOinl 
söyteyen (Kasas, 28/78) KArOn, bır gecede 
yerin dibine geçivermiş ve böbürlenmenin 
cezasını bu şekilde çekivermiştir. (Kasas, 
28J7S-82) Ahiret yurdu Ise, ancak yeryUzOn
de bObOrkmmeyen ve bozgunculuk yapma
yan kişilere verilecektir. (Kasas, 83) 

Kendini beQenmek ve bOyOklenmek, Ilk 
defa şeytantn yaptlO, bır davranıştır. Bu se
bepten dolayı da şeytan, Allah'ın rahmetin
den kovulmuştur. Kur'a,n-t Kerim'de pek çOk 
ayet-i kerim'e. bu konuyu açıklamaktadır. 
Ancak Insanın övülmekten ve kendisine de
ger verilmesinden memnun kalması labii 
bir duygudur. Fakat onun maQrur olması ve 
kendini beQenme hastallQına yakalanması 
tabii deOild;r. Kur'An'da kınanan böbürlen
me "FehOr"', kibir ve gurur getiren fazla go
�ndlr. (Elmalıh, 6(4755) Nitekim "FehCır" 
eo 

kelimesinin mObalaı}a sigasından olması, 
bu hususu açıklamaktadır. Kur'An'a göre 
esas olan, labiilik ve dengedir. Kur'An, ge
rek maddenin kullanılmasında ve gerekse 
ruhi oıayıarda bu dengenin bozulmasına ve 
aşırlllOa şiddetle karşıdır. (C.KIRCA) 

BURHAN 
Aşikar ve en kuvvetli delil demek olan 

burhan kelimesi Kur'an'da sekız yerde ge
çer. "Ey Inıanlar, ıize Rabblnlzdın-blr 
delil (burhan) gMdI .... ıize apaçık bır nOr 
Indirdik" (Nisa, 174) ayeıınde geçen bur
han kelimesiyle Hz. Muhammed'in kaste
dildiOi genelde benimsenen bır yorumdur. 
ÇünkO Hz. Peygamber yaşayışıyla, öOOtle
riyle, Allah·tan getirdikleriyle ve mucizele
riyıe tam ve kesin bir delil, mükemmel bır 
örnektir. 

Diı}er yerlerde geçen burhan kelimesiy
Le de genelde, lugat manasma yakın oıarak, 
"bir şeyi açıkça gösteren ve Ispatlayan açık 
delil" anlamına kastedilmekte, inkar eden
lerden 118 Allah'a ortak koşanlardan dava
larını ispata yarayacak açık delil getirme
leri istenmekte, bOyle bir delil getiremeye
ceklerini belirterek, onları tek Allah'a inan
maya ve kulluga çaOırmaktadlf. (A.8AR
DAKOOlU) 

BURÜC SU RESI 
BurUc, burç kelimesinın ç06duOudur. Yıl

dızlar anlamına gelmektedir. Ilk ayet burç
lardan' söz etli!)i için sureye bu iSim veril
miştir. 

Sure Mekke'de Şems sOrealndıln sonra 
rin suresinden önce nAzlı otmutIur. Yirmi
iki ayet, yOz doksan kelime ... dOrI yOz elli 
sekiz harıttr. 

Sure de " Uhdud ashabe··....t:ııqma ge
lenlerden söz ediliyor, ISLtrndıM Once Ai
lah'a iman eden bu mo�z'Um, katı 
kalplı ,  azgın ve putperesı ..... halkının 
uzunca çukurıarda yaktıtderU ..... rle na-
sıl eziyet ettiklerine işaret.«Mpr_ Aynı za
manda iman kuwetinln y"'" bOIOn zu
IOmlere ra!)men yOceKOtnllDUiJOuna dık-
katler çekiliyor. _ ," 

Önce yaratıp sonra�A1ıah oldu
gu, O'nun için ikinci defa. ya,..,.nın birin
cislnden daha güç oImadO; Ilahi kudretin 
Insanı her tarafından kutMlıOı, Kur'an'ın 
Lehv-I mahluz'da ilAhi h� altında ko
rundugu ve onu kimsenin dtO'ttiremlyece
Oi. indıgı gibi muhafaza 8dlleceoı bildirili
yor. (M .K.ATIK) 



CAHILlVYE 
Bu tarim. hakikat olmayan şeye inanma, 

bilmemek, ahmaklık anlamlarına gelen " el 
Cehl" kökünden türemiştir. cahiliyya. Ise 
sözlükle cahiltik, cahillik devri anlamların
da kullanılmıştır. Bu lerim, geniş anlamda, 
insanhOın Islam gelmeden önce geçirdiOi" 
dönem icin kullanılmıştır. IslAm alimleri, 
asr-ı saadet ve daha sonraki döneme nur 
ve ilim devri anlamlarını vermişlerdir. Ca
hlliyye kelimesi, Arabıstan Yarımadasındaki 
Islamdan önceki dönemin tamamına veya 
Hz. Isa Ile Hz. Muhammed (SAV.)'e kadar 
zaman paTcaSt anlamında da kullanılmış
tır. 

Kur'an-ı Kerim'de bu tarim, daha ziyade 
Arapların IslAmı kabul etmeden önceki ha
yatıarı manasında zlkredilmişlir. Cahiliyye 
kelimesi. tatlZ olarak Kur'an-ı Kerim'de dört 
ayette geçmektedir. Bu dört ayetin hepsin
de ca.hiliyye dönemine ait bir i�nç veya 
Adet yerlımiştir (Ma,ide 5/50; AI-i ImrAn 
31154; Ahzab 33/33; Fetih 48/26) 

Kur'An-1 Kerim'de bazı ayellerde ca..hiliy
ye terimi geçmemekte birıikte. bu döneme 
alt örf ve Metlerln kaldınldlOI ifade edilmek
tedir; Mesela Malde sureslnin 3. ayelinde, 
ca,hiliyye dönemi ört ve ınançlarından bo
Oazlanmadan ölen hayvan eti, akmış kan, 
(ki Araplar bunu pişirip yerlerdi.), putların 
adına kesilen kurban. bogularak öldorülen 
hayvan eıi, sapa ile vurularak öldürülen 
hayvan eti, yüksek bir yerden düşüp Olen 
hayvan etI, başka bir hayvan tarafından öl
dOrOlen hayvan eti, canavarın parçalayıp 
OldOrdOOO hayvan eti. putlar adına kesilen 
hayvan eti, Kabe yanında bulunan ve para 

ile çekiirilen yedi fal oku yasaklanmış!ır. 
Cahiliyye döneminde Arapların bir ç�u 

başkalarına esir olmaktan veya yoksulluk
tan korkarak, yahul da gelin etmekten ulan
dıkları için dagan kız çocuklarını diri diri 
topraOa gömmek suretiyle OldOrOrlerdi. 
Kur'an-ı Kerım, Ca..hiliyye dönemine ait bu 
adeti kaldırmıştır: "Bayln.lzllkterf yOzün· 
den, k6rü körüne çocuklannı 6Idürenler 
ve Allıh'ın kendllırtnı verdlOl nimetiert 
-Allah'ı iftira ederek· hırım .ayanl. 
mahvol mu,lardır, onlır "'Pltml,lardl,_ 
Zaton dot)ru yolda d. cı.olU ... dl." (EnAm 
61140, Ayrıca Bk., Tekvir 81/8,9,) 

Araplar cahiliyye dOneminde Kaba'yi çıp
lak olarak ziyaret ederler ve bu esnada par
maklarını birbirleri ile kenetliyerek dua ni
yetiyle ıslık çalarlardı. Ayrıca bu esnada el
lerini yine aynı dOşOnceyle çırparlardt. YO
ce Allah onların bu davranışını yasaklamış
IIr: "Klba'dekl tapınm.l." dciece ı.llk 
çılmak vı Li çırpmakı.., batka bır ,ey 
�lIdlr. InkAnnıa kltfıhk azib. tadın." 
(Enial 8/35: Ayrıca Sk., Maide 5lı03; Enam 
6n36. 144) 

Bilindj�1 Ozere cahiliyye dOnemirde Arap 
yarLmadasında putlara ibadet co'< yaygın
dı. Açleta bu onların bir sembolO haline gel
mişti. Hatta Mekke'de herkesin evinde bir 
put vardı. Bir kişi YOlculuQa çıkmadan Ö� 
ce yaptlQI en son işı ona dOkunmaıe; yOId.Sın 
geldikten sonra Ilk ışıeri de yıne puta lba· 
det niye,lyle dokunmak olurdu. Kur'a.n-ı l(e.. 
rim'de geçen put adları, ved, suva, yaOus, 
nesr (Nuh 71/23), I&t, uzza ve menattır. 
(Necm "53/19-20) 

�hiliyye döneminde Araplardan bir kıs-
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mı da gOneş 118 ay gıbı gök cislmlerine iba
del ederlerdi. Arapıar ıçınde melekler ve 
cinlere tapanlar da verdI. Onlardan bir kıs
mı da melekleri Allah'ınkızları olarak kabul 
ediyorlardı. kapIM Içinde atalarına ibadet 
edeAler de vardı. Bu yozden kablrler Ul.e
rinde ıslam'da mescid yapııması yasaklan. 
mıştır. , 

Araplar arasında dehriler de vardı. 
Kur'An-. Kel'im bunlardan şöyle bahsediyor: 
"Hıyıt &nc.tk bu dünyadakı hayıtımız· 
dır; ölürüz '" yayını; bizi ıncık umı, 
nın geçı,ı yoIduQı IOrük"r, dener. On· 
I.nn bu huıuıtı bır bUgI., yoktur. Sı
d.c. böyle ıanırt.r:' (C�siye 45124) 

. cahlllyye döneminde Arap Yarımadasın
da mecusller, Yahudiler ve Hıristiyanlar da 
vardı. 

O dönemde bu böıgede sayıları az da ol
sa tevhld Ozere olan ve kendilerine hanif 
denHen kişiler de bulunuyordu. Bunlar Hz. 
ıbrahim'in dinine mensup kişiler olarak bi
linmektedir . . 

Bu bölgede yaşayanlardan baz, kişiler 
de Allah'ın varlıgmı kabul ettikleri halde 
mOşrik kabul edilmişlerdir. Bunlar, Allah'ın 
kendilerinin mOşrik olmalarını isıediQini, 
EtOer puUara hakkıyla Ibadeı ederlerse AI
lah'a daha çOk: yaklaşacaklarını iddia edi
yorlardı. Kur'an-ı Kerim bunlardan şu şekil
de bahsediyor: "Dıkkat edin, hill, din AI· 
lah'ıncbr, O'nu btrakıp da putlardan dost· 
lar edinenler: onlara (putlara), bizi AI· 
Wı'a yııklatbraınlar diye kulluk ediyoruz, 
derler. DoGruıu Allah aynlı�a dü,lükJerl 
.. yl.rde Itfalınndı hOkOm verecektir. 
Allah. ,Uphe.lz yılancı ve Inklrcı kım· 
seyi doOnı yola O",ti,."..,., (Zomer 3913.) 

Ca.hiliyye dönemine ail ilikadi, amell ve 
ahıaki her lürlO levhld Inancına lers düşen 
bAt11 vi) saçma dOşonceler Kur'an-ı Kerim 
tarafından kaldırılmıştır. (ArOKSARIl 

CARIYE (Bkz. KÖLE.CARlvE) 

CALÜT 
carOt, "Amerika" kralının adıdır. Ameli· 

ka, Mısır'la Filistin arasındakı bölgede ya
şayan bir kavimdir. caiDI, Hz. Musa'nın ve· 
fatından sonra IsrailOOultarı'na saldırmış ve 
onları yenerek bir çok esir ve kıymetli eş
yayı beraberinde alarak (ilkesine ç,OnmOş-
10r. IsraUoguııarı nebUerine, düşmanıa sa. 
vaşmak ıçın kendilerine bır kumandan la
yin elmeslnl teklif etmişlerdir. (Bakara, 
el 

KUR'iN.I KEIIIM 

21246) Peygamberleri de onlara "TaIQt'u 
kral olarak tayin eUiOini ve O'nun kutsal Ta
bOru geri getlreceClnl söylemiştir. Bu ta
böL. onların atalarından gelen ve dim kitap 
ve emanelleri Içinde ıaşıyan Allah'ın ahid 
sancılOıdır. 

TalDI, Israiıogulları'nı derleyip toplamış 
ve düşman üzerıne saldırmak için Fllislin 
veya Urdün nehrln! geçerek Calüna karşı
laşmıştır. nıÜI, bu nehirden geçerken or
dusunu denemek için su içmemelerini söy
lemişse de pek azı hariç, çOOunluk sudan 
lçmiş!ir Ama yine de �IDt'13 savaşmak· 
tan geri kalmamıştır. ısrail ordusunda bu· 
lunan ve henüz kendIsine peygamberlik ve
rilmemiş bulunan Hz. 04vud, CAlüt'u altı· 
O, sapan taşıyla öldürmGştür. 

Kur'an-ı Kerim'de Cenaboı Hak, "Allah 
Davud'ı hükümdarlık ve hikmet verdi. 
Eller Allah, Inı.nlınn btr kıımıyla dJO ... • .  
lerlnl ııvmnaydı dünya bozulurdu" (Ba
kara, 2/251) demektedir. Bundan da anlıyo
ruz ki. Hz. Davud, Taıat'tan sonra ısrailo
Oulları'nın yeni kralı olmuşıur. Bu kıssa, 
Kur'an'da Bakara suresinin 246. ayetlyle 
2Ş1. ayetlerı arasında anlatılmaktadır. Ay
nı kıssa Kilaboı MuI<add&s'in 1. ve 2. Samu
el Sifrinde de bOIUn tatsilatıyla aolatılmak
la ve ana hallarıyla Kur'In'ln anlattıklarına 
uymakladır. (C.KIRQ\) 

CASIYE SURESI 
Tamamı 37 ayet, 488 kelime, 2161 harl

ten oluşan bu sure, Mekke'de nazıı olmuş
tur. Hamim, ile başlayan atıı� suredır. Su
renln 28. ayelinde kıyame1 gOnQ her Om· 
meıin Allah'ın huzurunda dizOSIO �müş 
olacakları açıklanıyor. Bunu "ade eden cA· 
siye kelimesi sureye ad ofafak ...erlimışlir. 

Vahy-l Ilahi geldiOlnda MekkelI moşrlkle· 
rin IslAm davasını nasıl kallılildd(larl, Kur� 
an'ın getlrdlOI Allah'ın varhOt,. y8 birtiOina 
delalel eden açık belgelere ye deııııere na· 
sıl mukabele ettikleri ve nas1f Okendiklerl 
surenin baş larallarında anlatltnu!J'II. Inkar
cı ateisllerin o devirde de, "'OOOsnz, 010-
rUz. yaşarız, hayaı sadece � hayatıchr, 
başka hayaı yokıur"'  gibi k:ld6alan zikredil
mektedir. 

[nsanogıu gOzOnO gOldenSa ve yerde 
hangi nokıaya çevirirse çevirsin, Allah'ın 
akıllara durgunluk verecek ayalıeriyle kar· 
şılaşacaklarına bunca gezegenıeriyle, gök· 
yOzOnde bunca bOyOklOiderlne raOmen bi
rer nokta gibi olan yıldızlarıyle durmak ve 
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dlnlenmek bilmeyen bir Incelik ve dOzen· 
de yörüngelerinde dönmelerinde. bakan 
gözlerin bıkkınhk duymayacaktarma, dOşO
nen kafaların da her an yenllenece{ıine işa
ret edilmektedir. 

Ker:di arzu, heves ve Isteklerinden baŞ
.ka başvuracak bir haber tanımayan, so
rumluluk duygusu nedir bilmeyen. zulüm ve 
azgrnllQın verdıgı şımarıklık yOzünder Ai
lah'ını tanımayan, ahırete inanmayan kim· 
selerin durumları, seviyeleri ne olursa ol
sun inkardan kaynaklanan cehlin ve karan· 
lıOın içinde olduklarını, cehlin direklifiyle 
hareket ettiklerini belinrnekledlr. Kıyamet 
gününde herkes yaptıklarını ve işlediklerI
ni, iyilik ve kötolOklerini, adalet ye hakka
niyet Olçulari Içinde bir hayat sürüp sOrma· 
diklerini bilmeleri içın amel defterlerinin el· 
lerine verilecegi ve kendilerine ayrılan yer· 
de diz üstü çökerek Allah'ın hükmünü beko 
ıeyecekleri anlatılmakıadır. (M.K.ATIK) 

EL·CEBBAR 
Her hangi bir şeyi zor kullanarak düzelt· 

mek anlamına gelen "eı-cebr" kökünden 
türemiştir. El-CebbAr, el-Estnau'I-hOsna (AI· 
lah'ın güzeı isimıeri)'dan biri olup Yüce AI· 
lah'ın yaratıklann işlerini düzeıımesi, eksik
likleri tamamlaması ,  isledıgini zorla yaptır
ması demektir. 

Bu terim Kur'An·1 Kerim'de tek bir yerde 
Allah'ın sıfatı olarak geçmektedir. (Haşr 
59124) EI-CebbAr, Kur'an-ı Kerım'de başka 
anlamlarda yedi yerde teklik, iki yerde de 
çokluk olmak üzere toplam 9 yerde kulla· 
nılmıştır. 

Allah cebMrdır demek, Allah mahlQka· 
tın her tOrlO Işlerini ıslah eder. eksiklikleri· 
ni tamamlar, kullarını is!edi�1. dlledlQi yö
ne sevkeder, yaratıkların ihtiyacını giderır, 
yaşama ve fızık sebeplerini saglar anlam· 
larını ifade eder. O'nun hüküm ve iradesi· 
ne hiç bir kişi karşı gelemez. Ancak bunla· 
rın hiç birinin cebri bir anlayış ile aıakası 
yoktur. ÇOnkü Allah, iman, amel ve ibadet 
gibi konularda insan iradesini tamamen 
serbest bırakmıştır. Bu bakımdan bir kişi di
lerse iman esaslarını kabul ederek mü'min 
olur, istemezse bunların hiç birisini kabul 
etmez. Aynı şeklide Insan, Allah'ın kendı· 
sine farz kıldıgı ibadeıteri ve diger amelle· 
ri yerine getirip getirmemekıe serbesilir. 
Ancak Aııah, Iman esaslarını kabul edip kul· 
luk görevlerini yerine getirenlerin kurtulu· 
şa ereceklerini, aksi takdirde azabına uO-

CEk 

rayacaklarım Kur'an-ı Kerim'de ifade buyu'r� 
muştu�. (ATOKSARI) 

CEBRAIL 
Kur'an·ı Kerim'de Cıbrıll, Cıbrtl ve 

Clbrfl şekillerinde zikredilen bu kelime, AI· 
Iıh'ın kulu manısını gelmektedIr. Allah 
ile peygamberleri arasında elçilik görevini 
yerine getiren Allah'," emir ve yasaklarını 
tebna ile görevli bulunan mukarreb ve mür· 
sel meleklerden birinin adıdır. Ilahi sırları 
ve emanetleri taşımakla gOrevii oIduQu için 
Allah'a diQer oç melek Azraiı, Israfil ve Ml
kail'den daha yakındır. 

Hz. Peygamber, Mekke yanındaki Hlfa 
daOI magarasında yalnız başına telekkOr ve 
ibadetle meşgul iken, ilk defa olarak "Oku, 
rıbblnln ıdı Ilı. O Inıını bır kın pıhtı· 
ıındın yaraUı, Oku, O keremina son ol· 
mayın Rabbındır. Kalım Ilı 6O ... ten ez 
dur. InSlnl bUmıdlQlnl bildirın O'dur." 
(Alak-'·3) vahyinl gelıren Cebrail'dir. AsIT 
şekliyle Hz. Muhammed'e iki kere görOn-
müştür. Birisi. ilk vahiy getirdiOinde Hira 
maOarasında diQeri de Miraç'tan dönerken 
" sidrelO'l MOnıerıa'·da gOrünmüştOr, Mlraç 
esnasında semada bir nokıaya kadar Hz. 
Peygamber'i takip etmiş, daha Ileriye gl1. 
rnek için kudret ve yetkisi olmadıOmı s&;· 
lemişlir. 

Allah'ın emirlerini ve ayetlerin; peygam· 
berlerinin kalbine Indıren bu meleOe Hru
hu'l ımln" ve "ruhu'I Kuds" adı da veril· 
mektedir. Hz. ısa'nın kendisi ile te'yid olun
duOu bildirilen "ruhu'I Kuds"ten maksal bu 
melektir. Yirmi üç yıla yakın bir sürede Kur� 
an ayellerinl peyderpey çeşitli şekil ve su· 
rettere gIrerek Hz. Peygambef'e ulaştıran, 
iıahi vahyi onun kalbine indiren yüce bır 
melektir. NItekim Kur'an onun hakkında 
şunları söylemektedir: "Şüphe.lz Ku".n 
çok ,erıfll bır elçinin getirdIOl �r Mlam
dır. O elçi kı çetın bl, kudretı mıllktlr. 
Ar,ın sıhlbl olın Allıh katında çok ltı· 
bırtKlI(. Oradı kendisine Itaat olunanclır, 
emındır." (Tah,im: ,g.2') (M.K.ATIK) 

CEHENNEM 
Ölümden sonra, Inanmayan. günahkAr, 

şerli kişilerin girip yanacakları. azap göre-
ceklerı yer. 

Cehennem kelimesinin aslının ıbranice 
gihlnnam veya Farsça cihmam kökünden 
Oldu�u şeklinde görüşler vardır. SözIOkte 
dibl derin kuyu demektir. 
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CEH 

Kur'An-l Kerim'de Cennetin karşıtı olarak 
kullanılmış oluP. toplam 37 yerde geçmek· 
tedir. Ayrıca Kur" n'da Cehennem anlamın
da 26 yerde "Cahim", ı6 yerde "Sair" , 4 
yerde "Sekar", bir yerde "Leza", iki yerde 
" Hutama", bir yerde de "HAviye" terlmle· 
ri geçmektedir. Ateş anlamına gelen "en
Nar" kelimesi de Kur'an-ı Kerim'in pek çok 
ayetlnde Cehennem anlamında kullanılmış
tır. 

Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde 
Cehennem. Imansız ölenler ile günah işle
yip de tövbe etmeyenlerin ahirette varacak
ları yer olarak ifade buyrulmuştur: "Allah, 
mDn.tık .ncek V8 kadınl.r. V8 klflr1.r., 
ebedf kalacaklan Cehennem Itl,lnl hı
mamı,tır. O, onl.r. yeter. Allıh line' 
etllnl Onlara ct.nmh azlb vardır." (Tev
be 9168) "Tırtılan hafif gıt,nlır, ı,tı on· 
Iır, kendllertnı yaıık edendır,· Cehen
nemde t.."ellldlrter!' (MO'mlnün 23/103) 

Kur'An--1 Kerim'de Cehenneme girecek
lerln ateşte yakılmak suretiyle cezalandırı
lacakları belirııımiş, ancak bu ateşin mahi
yeti hakkında bilgi verilmemişiir. Bazı ayet
lerde Cehennem yakıtı ve oradaki yiyecek
ler hakkında malumal vardır. Kuran'da ce
hennemin yakıll şöyıe ifade buyruh.:r: "Ey 
IMnanleri Kendinizi .,. çoluk çoc�unu· 
ıu Cehennem ate,lnden koruyun; onun 
yekrtı lnaanlar .,. ta,lardır:' (Tahrim 66fS) 
cehennemdeki yiyecekler de ayette şu şe
kilde tasvir edilir: "DoOruau günıhkArll· 
n" �eOl zakkum 8Oacıdır, kannlann· 
dı ıuyun kıynamlSl gıbı kaynıyın, ert· 
ml, mıden gibidir. Suçluyu y.kalıyın, 
Cehennemln ortı.ına ıürükleyln, sonrı 
bı,ını ·azab olarak· kaynır ıu dökün, 
denir. Sonra onı: Tıd bakalım hani ,. 
re'" olan, d�erU olan yılnız .endln, i'· 
te bu, ,üphe"nlp durdu.Gunuz ,.ydlr, 
dınır!' (Duhan 44/43-S01 Ahirele Imansız 
gidenlerin elbiseleri hakkında da şöyle buy

.rulmuştur: ııı,te Rıbı.r! hakkında ıkı ta· 
rıf: O'nu Inklr edenlırı atı,tın "bl •• 
ler kl.llml,lIr!' (Hac 22119) 

Bazı mOfessirler. yukarıda Cehennem 
aalan olarak zikredilen Isimleri n yedisini 
Cehennemln tabakaları olarak telsir etmiş
lerdir. Bunlar sırası Ile şöyledir: Cehennem, 
leza, Hulama. Sak, Sekar, Cahim ve Havi
.,.. 

Kur';1n-1 Kerim·de Cehennemin yedi ka
pısının Oldugu, günahkAr olan veya inanma
yan kişilerin durumlarına göre bu kapılar
dan birisinden Cehenneme girecekler! ha· 
11<l 
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ber verıimiştir. (Hıcr lS143--44) Bu yedi ka
pının mahiyeti ve ne işe yaradlOI hakkında 
Kur'an--ı Kerim'de bilgi yoktur. Müfessirler 
bu yüzden bu yedi kapı hakkında deQlşik 
şeyler söylemişlerdir. Bazılarına göre söz
konusu kapılar yukarıda arzedılen Cehen
nemin yedi tabakasına açılan deliklerdir. Di
Oer bazı mütessirler de meseleye tasavvufi 
açıdan yaklaşmışlardır. Bunlara göre insan-
larda yaptıklarından sorumlu sekiz organ 
vardır. Bunlar kalp. gÖl. kulak, dil, et, ayak, 
a�ız ve haya organıarICIır. Bunlardan yedi· 
si maddi, kalp ise manevi organdır. Bu mü· 
fessirlel8 göre kalp, hakka yönelerek açık 
olursa diQer organların her biri Cennete gs
çiş yeri otur. Fakat ruh köflenmiş ve kalp 
kapısı kapanmış olursa maddi yedi organ· 
dan her biri O vakil Cehenneme açılan bi
rer kapı 9lurlar. (A.TOKSARI) 

CELOE 
Zina, zina iftirası ve şarap içmelsarhOş

luk suçunu işleyenlere uygulanacak kırbaç 
veya deOnek vurma cezasıdır. 

Kur'a.n, Iki suç için, zina ve zina iftirası 
suçu için ealde cezasından söz etmekte
dir. Irz Ile namus, Isıa.m dininin korunması
nı zaruri gOrdOQO beş temel deQerden biri
dir. Toplum yapısının saQlamilQı ve topıu
mun geıeceQi, en küçük toplum birimi olan 
ailenin ve evım!)in korunması ile mümkün 
olur. Bunun için de Kur'an, zinayı bOy(ık suç 
saymış. zinayı ve iffell i  kadınlara zina itti· 
rası yapılmasını açık şekilde ceza La ndır
mıştır. 

Kur'a.n zina ile ilgili olarak "ZIna eden 
kadın ve erkeOln her btrine YQar deQnek 
vurun. Allah'a ve ahıre. gQnQne Inanıyor
s.nız Aıı.h'ın dini konusunda o Ikl.lne 
acımayın. Onl.nn ceza Q6emMlnl, mü! 
mınıerden bır grup da taHt oiaun." (Nur: 
2) buyurmuş olup, Hz. Peygamber'ln tatbi· 
katını esas alan Isl3m alimleri bu ayetin evli 
olmayıp da zina eden er� ve kadıntar 
hakkında oldugunda inifak etmişlerdir. Ev
li veya dul (muhsan) erkek ve kadının zina 
suçu Ise re cm ile, yani taşlanarak öldürül
me ile cezalandırılmıştır. Fıtri Olelli!);ni yi
tirmemış her toplumda öteden beri agır bir 
suç kabul edilen zinaya karşı Islamın gös
lerdiQi bu hassasiyet, aile yapısının, iffet ve 
namusu n korunmasına verdiQi önemden 
kaynaklanmakıadır. Bunun için de caydırı
cı ve ıslah edici ölçOde bir ceza öngör· 
müştür 
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Celde cezasının öngörüldOQO Ikıncı suç 
Ise, Iflelll kadınlara iftirada, yanı zina iftira
sınde bulunma suçudur. Kur'�n böyle'kim
seler hakkında "lttetU kedl"l.r. zina I', 
"ad edip de .onr. ck:Srt ,ahlt getlr.m.· 
yanler . .. kıen de§nek yurun" Ebedlyen 
onlınn ,ahUIIOlnl k.bul ıtmeyın. ı,ta 
onl.r fa.ıklınn t. kendileridir." (Nür:4) 
buyurarak seksen deQneklkırbaç cezası 
öngörmektedir. Bu ceza da zina suçu nda
kine benzer gerekçetere dayandırıl
maktadır. 

Kur'!n'ın anlaşılmasında ve yorumunda 
Hz. Peygamber'In söz ve tatbikatını esas 
alan IslAm alimleri, Kur'An'da cezası açık
lanmayan şarap içmelSarhOş!uk suçu için 
de kırk veya seksen deonek ceza belirle
mışter, ayrıca bu eelde cezalarının uygula
nış şekli ve mahiyeti hakkında ayrıntılı hO
kOmle.r getirmişlerdir. 

Zina, zina illirası ve içki içme suçlarını 
işleyeruere, herkesin gözü önUnde uygula
nacak deOneklkırba(: cezasının suçluyu 
caydırıcı ve ıslah edici, toplumu uyarıcı bır 
yönü olduOundan Kur'an'da böyle bir ceza 
öngOrOlmoşlür. (A.BARDAKOGlU) 

CENNET: . 
SözlUkte aOaçh bahçe, çOk dal ve yap

rakları ile dlplerini göıgeıendiran hurmalık 
anlamlarına gelır. Çoklu�u Cennattır. 

Bu terim, Kur'an-ı Kerim'de ahireı haya
tında takva sahibi ve samimi Müslümanlar 
için hazırlanmış terah ve huzur yerinin adı 
olarak zikredilmiştlr. Bu kelimenin, Kur'an
i Kerim'de 70 yerde tekliQi, 68 yerde de 
çokluQu kulanılmıştır. Ayrıca şu kelimeler 
de Kur'an'da Cennet anlamında kullanılmış
ıardır: Daru's-seIAm:;;:;seıa,met yurdu, (Yu
nus 10(25), Oa,ru'I-Mu!<ama:;;:;oturma yurdu ' 
(Faıır 35135), Oa,ru'l-huld:;;:;ebediyurd (Fus
sılet 41128). Cennet kelimesi ayetlerde ge
nelde yalnız başına zikredilmekle birlikte 
bazılarında Cennc1tO adn:;;:;Adn cennetleri 
(Taha. 20176), CennalO'n-na'im= nimet cen
netleri (VAkıa 56112), Cennaıtü'l
me'va=-cennet konakları (Secde 32/19) 
Cennatü'l-firdev$:;;:; Firdevs cennetleri (Kehf 
181107), CennlIılO'I-huld=Ebedi cennetler 
(FOrkan 25115) şektinde geçmektedir. 

Cennet, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gön
derdiOı peygamberler ile onların getirdikleri 
esaslara Iman etıikten sonra davranışları
nı bu prensıplere göre ayarlayan, dünyada 
iyi işler yapan, takva sahiplerinin, sözlerin-

CEN 

de duran, Allah yoııarında malları ve can
ları ile clhat eden, Iyilikleri emredip kOtO
IOklerden sakındıran, ibadetlerIni yapanla
rın ahirette varacakları yer olacak belirtil
miştir. Kur'an·! Ker1m'de arzedilen ve ben· 
zerl davranışlar, içerisinde bulunanların 
Cennete girecekleri konusunda pek çOk 
ayet vardır. Bu ayetlerden Ikisinin mealın! 
vermekle yetinlyoruz: "DOOrusu Allah, 
Inanıp salih ımelde bulunınlın Içlerın· 
den ırmıklar ıbn cınnellerlne koyar," 
(Muhammed 47/12) "Amı kım Rabbının 
azamıtınden korkup dı kendini kötülük
ten ahkoymu,aı v�rıcaoı yertılç ,üph. 
siz cenneUlr_" (Nazlilt 79/40-41) 

.tertıMUekl Yiyecek .,. Içecekter. 
Kur'a,n-ı Kerim'de Cennette gönüllerin ar
zuladı?}!, gözlerin hoşlandlOI bitmeyen tO
kenmeyen nimetierin bulundu?)u haber ve
riliyor, (Zuhruf 43/68-73) Ayrıca başka bir 
ayette de Cennette bozulmayan, kokmayan 
yiyeceklerin, ekşlmeyen, kesIlmeyen kak
mayan, ıapıaze akan sütlerın, sarhoşluk 
vermeyen lezzetli, gOnahl oımayan şarap
tan nehirlerin bulunduOu Ifade buyrulmuş
tur. (Muhammed 47(15) 

Yine Kur'i1n-1 Kerim'de takva sahIbi tek
mil kulların Cennete girecekleri, buradaki· 
lerin dünyadakı hükümdarlar gibi karş�ıkh 
oturup ik�am gOrecekler;, bunlara en temiz 
yiyeceklerin ve Içeceklerin Ikram edilee&
gl. onlara bembeyaz, tatlı, vücuda tesir et
meyen, dünya lçkisi gibi Olmayan, başı aO
rıtmayan, akla zarar vermeyen şaraptann 
sunutaca!}ı açıklanmıştır. (Saftat 37140-47) 

Cenneltekl Efblseler: Kur'an-ı Keri�. 
de Cennete girecek kişiıerin en gOzet altın 
bilezik ve Inciler takarak sOslenecekleri, gi
yecekıeri şeylerin Ince ve kahn ipekıen ola
caQı belirtilmiştir, (Kehf 18131), Hac 22/23), 
Fatır 35/33) 

Cennetteki Me.ken ve Odalar: Ayetıer· 
de Cennete glreceklerin her tOrlp I<on10ra 
sahıp temiz meskenlere kavuşacakları Ifa
de buyurulmuştur: "Allah mü'mln erkek- ' 
lere ve mü'mln kıdınlır. tımeIII kıla- ' 
cakları, Içlerinde ırmıklar ıkan cennet
ler, Adn cennetlerinde ho, mukenl.r 
vıtd.tmı,tlr." (Tev� 9172, Ayrıco Bkı. Zo
mer 39120) 

Cennetteki AGIIÇ .,. Meyvel.r: YOce Al
lah Kur'an-ı Kerim'de inanan \16 salih amel
lerde bulunanlara meyve veren aOaçlar va
adetmışlir. Bu meyvelerin bir kısmının cins 
ve şekilleri dGnyadakilere benzeyecekse de 

•• 
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tacı ve lezzetlerinin farklı ve daha güzelola· 
cagı ıfade buyuruımuştur. (Bakara 2125) Bir 
başka ayette de Cennetteki aOaçlartn mey· 
ve ve gölgelerınden yararlanllaeaO' açıklan
mıştır. (Insan 76/14) 

CenneUn N.hlrl.rI: Kur'an-ı Ketim'de 
pek çOk ayene Cenner." içlerinden ırmak· 
lar akan yerler olarak belirtilmiştir. Bu ayet
lerden birisinin meali şöyledir: "Ey Mu
hammed, de kı: Bundan dahı Iylılnl .1· 
ze haMr .reyolm ml? AII.h'. kırfl gel
mekten ıakınınlırı, Rabbl"ln kıtındı, 
ıltI.nndan ırmakl.r ıtın YI 'emalil k. 
laeutan cennetle" t.rtemlz ı,ler .. AI
leti'ın "USl vardır. Allah kullen"ı hakkJY· 
ıı. g6r0cüdür:' (AI-i Im rAn 3115; Bu konu
�ak! di�er bazı ayetıer için Bkz Tevbe 9n2: 
AI-, Imran, 31136), 195. 198; Nisa 4/13. 57, 
122.) 

Bir ayeııe de Cennetleki ırmakların su
dan, tadı deQışmeyen SÜllen, içenlere zevk 
veren ve dünyadakiler.e benzemeyen şa· 
raplan, sOzülmOş baldan olacaQı belirtiı· 
miş"r. (Muhammed 47/15) 

Kur'an-r Kerim'de Cennete girecekıer 
için ashabO'l-Cenne (Cennet ehli) ifadesi 
kullanıımıştır. (A'ral 7/42, 44, 46) Cennet ha
yatında hastalanma, sakatlanma, ihtiyariık, 
huysuzluk, sinirlenme gibi şeyler sözkonu
su deQildi,. Cenneııe insanların olgunluk 
çaQı hiç deQişmeden devam edecekti,. Kı· 
sacası oradaki hayaı son derece mükem· 
mel ve mutluluk içinde olacaklır: "Onlır 
(C.nn.t ahil) Için .Itın kld.hl.r v. I.p
ılI.r dol .. tınlır, cınliilnın lıt.dlOI ve 
g6zl.rinln ho,landlOI h.r ,ey orada 
(Cennett.)'dır. Siz orıdı tem.lllılnlz. I,. 
ı.dlkı.rlnlze kar,ılık, ılze mlr •• verilen 
ı,te budur. Orada ılztn ıçın bot y.mt, 
vardır, onlırdan y.rslnlz." (Zuhrul 
43/71·73) (A.lOKSARI) 

CEZA 
Kur'An, ferdin temel haklarının korunma· 

sı, toplum yararının göıetilip kamu düzeni· 
nin saglanması ile yakından ilgilendiQinden 
suç ve ceza konusunda bir takım temel ii· 
keler koymuş, muayyen suçıar için bir ta· 
kım cezalar öngörmuşıür. 

Kur'an'ın ceza sisteminde toplumun te
mel deQeri ve yapısının korunması, toplum 
vicdanının tatmin edilmesi. s\Jçlunun ısla· 
hı ve suçun önlenmesi gibi bir takım ciddi 
mülahazalar hakimdir. Çünkü Isıam dini ca
nı, malı. �ini, aklı ve namusu, korunması za
M 

runlu olan beş lemel hak saymış. bunlaıa 
karşı vaki saldırı ve suçları cezalandırma 
yoluna gitmiştir. Bu amaçla konulmuş açık 
ve sert cezai tedbirler, Islamın amme, ni· 
zamına ve içtimai faydaya verdigi önemin 

.tabii bir sonucudur. Bu, aynı zamanda su· 
ç.a teşebbüs edeni caydıracak ve ıslah ede
cek mahiyettedir. Ma'şeri vicdanı ve·maQ· 
durun açısını dindirecek Ölçüdedi;'. Kur'an! 
ın bu cezaları hayat ve ibreı (Nur:.� vesile· 
si saymasının anlamı da budur. 

Kur'an, suç işleyenin kötülOkle ceza kaL· 
dırılmasını adaletin tabii bır sonucu olarak 
görmüş, bununla birlikte affeımeyi ve ba· 
rışı da tavsiye etmiştir. Ayette, "KatOI�ün 
....... hOI onı denk bır k6tütükIOr. Faht 
kım ıft�r bm,ı,.... mUkıfııll Allıh'. 
ıltllr. Allıh zılImleri aewmlZ-" (Şura:40) 
buyurulmuştur, 

Kur'an. suçun teşekkülünde kUSurun ya
nısıra kanuniılk, fiilijik ve hukuka aykırılık un
surlarına da yer vermiş, meşfu.rTIOdafaa ve 
zaruret karşısında kalma durumlarını suçu 
kaldırıcı veya hafifletici birer sebep say· 
mıştır. . 

Kur'an, bütün suçları satmaX ve tek fek 
cezalarını beJ(rlemek yerine sadece �ı te
mel suçlara temas etmiş, blr, kıınunırı ce
zasını tayin etmiş, diger suçların ve çeza
larının tayin ve tatbikını Ise toplumun 'yet· 
kili mercIIerine bırakmıstır. 

Isıam, insan hayalına ayrı bır .O:ıWm ve· 
rip, onu dokunulmaz kabul ettiOlfıdln Kur� 
an'da adam öldürme ve yarala(1)8 sı.ı:çları 
ve bu suçların cezaları ayrınt� • •  ak ele 
alınmıştır. Cinayet başltOı adı ah" Ince· 
lenen bu l')8Vi suçlar daha çok fılınteri ilgi
lendirdiQinden, bu suçlarda Şat;:ıfT haklar 
önde gelir, Bu sebeple de bU � giren 
suçların cezalarında şelaat, afwllf'h ge
çerlidir. 

Kur'ln, kasten adam OIdfJ(me.euçu için 
kısas, yani kaıilin öldürülmesi ..... nı ge
tirmiş, insan uıuvlarına kartt �n mO
essi, Iiiller için·de uıuvda ktsas <!ıngOJmOş· 
IÜr. Ancak hak sahiplerinin af'JMMıMj halin
de bu cezalar diyete dön�.· (Baka
ni: 178-179), MaiOe:45 Isrı:, 34) Hataen 
adam öldürme suçunun cezaarda diyeı ve 
kefarettir. (Nisa:92) 

Kur·an, cinayetler dışında rı\al. akıı, na
mus ve dine karşı işıenen bOyOkauçı&ra da 
temas etmiş, bunların bazıları lçla belinı ce
zalar (Mdd) tayin etmiştir. Bu nevi cezalar 
temelde toplumla ilgili olduQundan. toplum· 
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hakkı öndedir. Cezaların gerçekleşmesin
den sonra af ve sult1 geçerli olmaz. Kur� 
{ın'da hırsızlık suçu için ei kesme (Maj
de:3�, yol kesme ve eşkıyallk suçu ıçin 
ölüm, idam, el �e ayakların kesilmesi, Sür
gün cezası (Maide:33-34), Zina iftirası (kazt) 
suçu için seksen kırbaç (eelde) ve şahit li
Oinin kabul edilmemesi (NurA-5), zina su
çu için de yüz kırbaç cezası (Nür:2) öngö
(ülmüştOr. Ancak bu son konuda, mevcut 
hadis ve uygulamadan hareketle IslAm 
alimler! ayelin bekar erkekıerin zinası hak
kında old�unu, evli ve dul kimseIerin zina 
suçunun cezasının ise ta,lanarak OldOrOI· 
me (reem) oIduOunu �irtmı,r.rdır. 

Kur'An'da şarap lçn:ıe (Mak»:9Q), dlnden 
yani Islamdan dOnm, (lTtldad) (Bekara: 
218), Isyan ve IhHl,1 (Hucurat9). suçların
dan da bahseditmakle blrllkte bunlar Için 
muayyen bır ceza Onerllmemiştir. Fakat ha
dislerden ve uygulamalardan hareketle bi
rinci suçun cezası kırk veya seksen kırbaç 
olarak, ikinci suçun cezası ise ölüm olarak 
belirlenmiş, isyan ve Ihtilal suçu Ise toplu
mun-yetkili mercHerinin takdirine bırakıl
mıştır. 

Kur'an'ın getirdiQi ceza sisteminde ceza
ların kanuniligi, genemQi ve şahsiliQi pren
sipleri hakimdir. Ancak mali cezalarda 
maOdurun haklarının korunması, sosyal 
kontrolün ve dayanışmanın temini için ce
zaların belirli bir çevreye veya hazineye 
OdelildlOi durumları dB Wrdu. Ayrıca bu 
prensipierin iyi Işlerlik kazanabilmesi için 
ISlAm hukukçuları suçun teşekkOIO, ispatı 
ve cezanın tatbiki yönünde bir takım şart 
ve ölçüler de tespit etmişlerdir. (A.SAR
DAK(xlLuı 

CIHAT 
Cihat düşmana karşı bOlün oUCDyle kar

ŞI koymak a nlamına gelir. (Ce-he-de) kökün
de gayret sarıetmek, güçlOklare 90005 ger
mek gibi manalar vardır. Mühed€ıt isimli 
meşhur Kur'an Terimleri SözhJ�u'nde, cihs
dın Oç 10rlO olduOu belirtilir: l-DOşmana 
kajŞI koyma ki buna savaş veya harp diyo
ruz. 2-Şeytana karşı koyma. 3-Nefsin arzu 
ve Isteiderini kontrol altına alma. Cihadın 
bu oçunco anlamını PeY9amberimiz şu ha
disiyle ifade etmiştir: "M&ahld ( .. vaKI) 
netaiyi . ..  otandır." (Tirmizi, Fedailu'l Ci
had: Müsned, 6/20-22) 

Kur'an'da otuz küsur ayette Allah YOlun
da cihat edilmesi emredilmiş ve Allah ya-

CIH 

luMa cihaı edenler Q\!ulmü.şlür. Ayrıca (ka
te-le) öldürmek, savaşmak kOklınden türe
yen kelimeler ihtiva eden ayellerın sayısı 
hemen hemen bunun ikı katıdır. 

Kur"an·da Allah YOlunda cıhadı emreden 
ayetleri sadece harbeJmek anlamında a,n
lamamak gerekir. Her şeyden önce MOs
IOmanlar dünya üzerinde iyihOI yaymak, kö
tülüklere engeı olmakıa görevlendirilmişler
dir. Allah Teala "Siz lyll16l .mredlp, kötü· 
lüOü y .... klaf1)ak .Içln çıkanımı, bır top· 
luluksunuz_" (AI-i Imran:110) buyurmuştur. 

Yine Müslümanların, adaletin tum dün· 
yaya yayılması için gayret göstermeleri ge
rekmektedir: "Ey mümlnler, A"eh için 
hakkı ayakta tutan .... adalete ,ahltllk 
eden klm .... r olun, Bır topluluğa oI.n 
klnlnlz .lzI Id.l.lılzliğe götürme.ln. 
Adalelll olun, çünkü o lakvaya en yakın 
olandır." (Maide: 8) 

M(ıslümanlar bu ayetlerde sayılan görev
leri yecine getirebilmek için önce Attah'ın 
buyruklarına kendileri uyacaklar sonra da 
insanları dünya ve ahi ret mutlulu�una gö
lürmek ıçin yönderiimiş olan son din Isıa
mı başkalarına ulaştıracakterdır. Bir ayet
le: "Rabbının yoluna hikmet .. , gUzel na· 
.,halle ça(jır va onlarla en güul ,.11· 
de mücadele et" (Nahı: 125) buyurularak, 
bu hak çaQrısının esasla gozellikle yapılma
sının prensip olduOu belirtilir. Yoksa Müs
tümanların başkalarını Islam dinine sokmak 
iyin zorlamaları yasaktır. Çünkü bir ayelte 
"[)tnde zorlama yoktur. DOOrU yol uptk
Ilkten aynimittır" buyutUlmuştur. Iman 
zaten gönülden benimseme demektir. Zor
la kabul ettirilen dinde"'gônOlden benifTl6e
me ve j�rulama olmayacaOından gerçek 
imandan bahsedilemez. Iman olmayınca 
da din YOklur. Insanların gerçek mutl1Jluga 
ulaşması tek Aııah'a inanıp onun kulluOu
nu benimsemeıeri, onun dışında bir varh
Qa veya arzularına kul olmaktan kurtulup 
gerçek hOrrlyete erişmeıeriy1e müm�ündür. 

O halde Kur'an'da niçin defalarca savaş 
emredilmaktedir? Bazılarının Iddia ettiQi gi
bi ısıamiyet savaş yOluyla yayıımayı esas 
alan barbar bır din midir? Bu sorunun ce
vabı, savaşa niçin başvuru1duOunu gö:-ıt@-. 
ren ayetler do mevcuııur. Savaşa şu amaç
larla başvurulur. 

1-üüşman saldırısına kafşr koymak: "On. 
lan nerede yakalarsanız öldürün_ Onl.· 
nn sizi (yurdunuz�bn) Çıklırdl111 gıbı ılz 
d. onlan ,ürüp çıkann. Fllne çıkemak. 
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ıdım öldürmekt,n daha kötüdür ... 
M" cld·' H.,.m'da onl.rl. aıv_,mıyın 
kı onlar dtı ,'ıln'ı orada s.va,ma,ınl.,. 
hliet �I.r .Irtnl, .. ya,lrI,r •• hımın 
onları aldUrOn. Kınrl.rln cızaı. 
bc"ylıdlr" (Bakara: 191) 

"Kandilınyi. ııyı,ılan (mUmlnl.r.) 
•• va,mı lınl v.rlldl. Çünkü onl.r. ıul· 
mec:Hlml,tır. V. Allah onl.r. y.rdım et· meOl kadlrdlr. Onl.r ım Rabblmlı AII.hI 
tır GedIkiırt )çın haksız yere yurtlanndın 
çıkanldıı"" (Hac :39-40) 

Savaşa hazırlanmak da düşmanları cay· 
dırmak Içindir. "Onlır. k ..... gücünüz yet· 
tlOI kedır kuvvet ve clhad ıçın ba6llnıp 
�.I.n.n ıtl.r (günümüzde modem ll' 
lihlır) hazırl.yın. Bununla Allah'ın dO,· 
mınını ılzln dü,mınınlZl ye ,Iıtn bılm., 
dlOlnlz hAld. Aıı.h'ın blldlOI (dU,man) 
kimseleri kor1ır:utursunuı. EO" onlar ba, 
rı,_ yanı,ırtır.ı .8n de yana" Ve Ai· 
lah'. dayan, çünkü o 1,ltendlr, bilendir" 
(Enf.l: 60-61) 

Düşmanca davranış içine girmeyenıere 
karşı clhat yükOmlOIO\)ü sözkonusu de(lil· 
dir. "Din hakkında sızlnı. sava,mayan ve 
ıizi yu"lennızdan çıkartmayan kimsele· 
re Iyiılk etmeklen, on lıra adaletll dav· 
ranmaktan Alleh ıizi mınıımez. Çünkü 
Allah adalet yapanları sever" (MOmıehi· 
ne: 8 ) 

''iyıııoln kartllıOI yalnız Iyilik de(ill ml· 
dır?" (Ratıman: 60) 

2·lnanç hUrriyetini saQlamak: Isıam dini 
herkesin incelayıp araştırarak en cioOru bul· 
du(lu dini seçebilmesi ıçın Inanç hürriyeti· 
ni savunur. Dinde zorlama oımadı(lını be· 
lirten ayet bunu ifade eder. Böyle bir orlam· 
da ıslAmiyet bütOn insanlara duyuruıacak· 
tır. Dileyen IslAmı seçecek. dileyen başka 
bir dini. Fakat kaba kuvvetle bu serbest din 
seçimine ve inanç hOrriyetine engel oluna· 
bilir. Işte bu da savaş sebebidir. Bu konu· 
da şu ayet çOk dikkat çekicidir: "elier AI· 
lah'ın bazı Inıanları dlğeneriyle etkisiz 
hile gellrm.sl olmaseydı Içlerinde Ai· 
lah'ın Iımi çok anılan manUhrlar, klll·. 
.eler. havralar v. m.selUer yıkılırdı." 
(Hac ·40) GOrOldüCO gibi ayetıe Hıristiyan, 
Yahudi ve Müslümanların mal:>etlerinden 
ayırım Qözetilmeksizin Allah'ın isminin anıl· 
dlQı yerler olarak bahsedilmekıe ve Allah'ın 
bazı Insanlar vasıtasıyla oraları koruduOu 
belirtilmektedir. Bu koruyucu insanlar Ai· 
lah'a inananlaraır ve onıarın başında da 
Müslümanlar getir. 
88 . 

KUR'AN BILIMLERI . , 

3-Vatanl korumak: Yukarıda 1 .  maddede 
zikreniglmlz Hac: 39-40 numaralı ayetıe in· 
sanıara yurtlarından çıkarıldıkları için savaş 
izni verlldigı belirtilmektedir. Yurt olmadan 
haysıyelH ve mutlu bır hayaı mümkün oıma· 
dı!}ı gibi dini hayaı da mümkün deQildlr. Bir 
kavmi yurdundan çıkarmak en büyük zu
IÜmdür. Buna karşı savaşmak en oormal 
haktır Bu, bugünkO milletlerarası hukukun 
da benimsedigi bır prensiptir. 

4�eryüzünde zulme VB fesada engel ol· 
mak: "Onlarlı sıva .. n kı fltne ortad.n 
kalkıın, din yalnız Allah'ın dini olsun 
(yalnız ona lıpıllJn) Eoe.r (ııva,'an ve 
küfürd.n) vazg.ç.rl.rM .... ık zallml.r· 
den ba,kaıına dü,manlık yoktur." 

GOrOldügU gibi Isıam dininde savaş, bü· 
Lün dünya InsanlıOınl mutlullJOa ulaş1lrmak 
gayesiyle Müslümanların canlarını ve mal
larını ledaettikleri eşsiz bir fedaka.rlıktır. Bu 
YüZden şehitler ahirette çel< yOce makam· 
larla ve mükalatlarla müjdelenmişlerdir. 

Savaşın zarureller sonucu başvurulan 
bir araç olduOunun en büyük delil i savaşı
lan tarafa karşı, yaptı!)_nın misliyle muka
bele edip haddi aşmamanın emredilmiş ol· 
masıdır: "Kım .Ize UkIInfWa, onun ılze 
.lldırdlOI kadar siz de ona .lMknn. Ai· 
lah" an korkun. Allah· ��r" 
(Bakara: 194. Ayrıca bkz: Nahl: 126, ŞOra: 
40-41) 

. 

Savaşın istemeyerek başvurUlan bir şey 
olduOunu PeY9amberimizin şu hadisi çok 
güzeı belirlir: "Ey 'nananı .... dO"".nll 
(s..,ı, için) ka'll karşıy. � ..... n· 
nı etmayin. AHah'lln Ittyet n. Şa
yet düşmanla ka'lılqıc. oIurumz o 
zamın da sabredin. BILIn "CI.AI.I kılıç· 
lann gölgesi .ltmd ....... (E.Oawd, CihC!d. 
89) (s.POLAn ' 

CIMRILIK 
Kur'an'da cimrilik "bullı". \eY&. "şuhh" 

kelimeleriyle ilade edtllr. BUbI: Eldlkileri. ıa· 
yık ve müstahak Ok:Iuklerı yere..ha.tcamak
lan sakınmaktır. Şuhh tse.:htfs I'"' birlikte 
cimriliktir. Kur'An'da clmrlüOi ·ywren ve bu 
iki kökıeO türeyen kellmefer ihtiva eden 16 
ayel vardır. Ayrıca muhtaçJara yardım eı· 
meyenleri, mal y-os.nlatı, altın ve gumüş bi· 
riktlrenleri, mal hırsını, akraba ye yakınla
ra vermeyenleri yeren ve cinirillk kelime· 
sini kullanmadan cimrlliOi yassklayao pek 
çok ayet vardır. Kur"4n ısrarla aşırı mal sev· 
gisini kötülemiş, her vesile ile eld_eki malın 
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Allah için. Allah'ın emreltiOi yerlere harcan
masını emretmiştir. 

Cimrilikle ilgili şu ayelleri örnek vere· 
biliriz: 

"Allah'ı" keremınden kendilerine ver· 
dlOlnden clmrııık edenler, onu kendlle
n ıçın h.yırlı sanm.ıınl.r. H.yı" o ken
dll.rl lçin ,erildir. Cimrilik ettlkı,ri ,ey· 
ı,r kıyımet günü boyunlırın, dolın.
e.ktı,!' (Al-i Imran: 1S0) 

"Sunlar öyle Inı.nl.rdır kı cimrilik 
ederl,r "'8 In •• nlır. da clmrlllOI emr., 
dırt,r. Allah'ın lükanmeı hazln.,lndın 
kındilerine verdıaı"ı glzlert.r. O nınkör
ler • •  Iç.llıcı bır azap haıırlamı,ızdır:' 
(Nisa: 37) 

"Kım nel.lnln clmrlllOlnden korunur
•• ı,tı onl.r kurtulu,. ,renl.o" t. hn
dll.rldlr:' (Haşr: 9, TegatıOn: 16) 

"Allını V8 gOmü,ü ylOıp d., Allah yo
lunda .. rf.tm.yınlır wır yı. 1'18 onl.
r • •  ci bır aubı müjdele" (Tevbe: 34) 
(s.POLAn 

CIN 
Cin, gOzle gOrüımeyen I�til ... arlıklardır, 

Kur'An'da açıkça beyan edildigı Ozere cin
ler, ateşten yaratılmışlardır, (Hicr, 15127, 
Rahman, 55/15) Cinlerin de insanlar gibi ya
radılış amacı Allah'ı tanıması, O'na kulluk 
elmesidir, (Zariyat, 51/56) Cin, bir cins 
Isimdir, Tekili cinnidir, Avrupalıların " Geni
e", Latinlerin ise "Genius" dedikleri şey de 
budur. Kur'an-ı Kerim'de " can", "Cin" ... e 
"Cinne" kelimeleriyıe ifade edilen cin, halk 
arasında "peri", "de ...

.
. ... e "hayalet" gibi 

çeşitli görüntülere göre adlandırıldıgı gibi, 
"Ruh" çaQıranların kendileriyle temas et
tiklerini söyledikleri " bedensiz ... arlıklar" di· 
ye de adlandırılmaktadır Kur'an'da "Can" 
yedi, "Cin" yirmi iki, "Cinne" ise on yerde 
geçmektedir. Bu kelimeden IOremiş olan ... e 
'"cınlenmiş" anlamına gelen " mecnün" ke
limesi. on bir, cennet kelimesi ise t47 yer
de geçmektedir. Ancak bunlardan "CAn" 
kelimesi aynı zamanda yılan anlamına da 
geımektedir. 8u anlamda bu kelime Kur'an
i Kerim'de iki yerde geçmektedir (Nemi, 
27110. Kasas, 26/31) 

Cın suresınde de açık1andlOI uzere. Hz. 
Peygamber cinlere de peygamber olarak 
gönderılmiştir Nitekim cinlerden bir grup, 
Hz, Peygamberi Kur"an okurken dinlemiş
ter ... e Müslüman olmuşıardır. Cinler de in
sanlar gibi, mes'uldOrler. Cnlar da Allah'a 

CIN 

Inanmak ... e Ibadet etmekle yükümlüdorıer. 
Cinlere de peygamberler gönderilmiştir. 
"Ey cin ve Insan toplulu4u, Içinizden li, 
ze ayetlerımı anlatan ve bu günOnüzOn 
gelip çatacaOınl haber veren peyosm· 
beri er gelmedi ml?" (Ahkal, 46/130) aye
li, bu "Sonuca ışık tutmaktadır. 8u sebeple 
cınler de insanlar gibi mükAlatlandırlldlQl gi
bi. inanmayanlar da cehennemle cezalan
dırılacaktır. (Secoo, 32/13) Cinlerin kafirle· 
ri, şeytanlardır. (Kehf. 1S/50) ıblis de bun
lardandır, Insanları saptıran ve doQru yol
dan çıkarıan varlı!}," şeytan oldugu dikka
te alınırsa, "Ey cin topluluOu In ... nlınn 
çoOunu YOldın çıkardınız" ( Enam, 61128) 
ayetinin muhatabının da inanmayan cinler 
yani şeyıanlar oldugunu rahatlıkla anlarız, 
Ayrıca insanlara vesvese veren cinlerden 
de bahsedilmektedir. (N as. t14/4) Bu da 
şeytanıarın kafir cinler oldugunu g05ter· 
rnekledıf. Zira inanan cinlerin insanlara 
... es ... ese vermesi ve onları dogru yoldan Çı
kartması mümkün degildir Şeytanın Inkar· 
cı cin olduQunu, yine şeytanın beni ateşıe n 
yarattın (A'raf, 7117) ayelindan de anlıyoruz. 
Zira cin de ateşıen, şeytan da aıeşten ya· 
ratılmıştır Her ikisinin de yaradıliş madde
si aynıdır. 

Cinler, yaradııışıarı itibarlyfe gOç işleri 
yapmaya ... e çeşiıli şekil ve suretlere girme
ye mlısaıt ... arllklardır. Hz. SOleyman, cin
lere, meseıııer, resimıer, bOyOk havuzlara 
benzer çanaklar ... e taşınması güç kalan
lar yaptırmış (Seba', 34113) ve aOır işlerde 
çalıştırmıştır. Cinlerden bir Ihit, Se:ıe' me
likesınin tahtını Hz. Süleyman'ın ıahıını bir 
kaç saallik bır zaman içinde getirebilece· 
!}Ini de söylemiştir. (Nemi, 27136) 8u ayet· 
ler, clnıerın en güç işleri başarabildikleri· 
ni, uzak mesafeleri bir anda katedebildik· 
lerini ve ölümlü olduklarını göstermektedir, 
Cinler, gaybı bilmedikleri gibi Allah',n pey
gamberıerine olan vahiylerini de bilemez· 
ler. Şayeı bileDilselerdi Hz. SOIeyman'ın ölü· 
mOnO bilirler ve I\Oçük düşürücO bir azap 
içind� kalmazlardı. (Sene', 34/14) 

Hz Süleyman öldO!}O zaman, cinler bu
nun far1<ına varamamışlar ve uzun bir müd· 
Oet agır ışıerde çalışmaya devam &Imışleı
dir. 81r aQaç kurdu tarafından Hz. SUley
man'ın deQneQI yenip de o yefe yıkılinca
ya kadar bu çalışma de ... am etmiştir. Şayet 
cinler gaybı veya gizliyi bilebilselerdi, ön. 
cehkle bu 0I0mü bilirler de çalışmaya de
vam etmezlerdi, 



cIN 

Cinlerde yaradılışı gere�i bazı güçler bu
lunsa da, Insanların sahip oldu�u güç ve 
kudretten daha fazla bir güce sahip deOil· 
ditlar. Allah'ın izni olmadıkça da iyılik veya 
kötülük yapamazlar. Gaipten gizli bilgiler 
veremezler. Ancak yaşanmış bazı olayıarı 
nakledebllirler. Ruh çaQırma seanslarında 
verilen bilgiler. bu lür bilgılere örnektir, Ama 
bunlaıı kesin olarftk kabul etmek de yanllş
Lır. Insanlardan bazılarının, bazı cinlere $1-
Qındıktarını anlatan Kur'an-ı Kerim, (Cin, 
72/6) bOyle bir ilişkinin kurulmamasını da 
istemektedir. Bunların lasal1uıundan kurtul
mak için de "isHaıe" yani Allah'a s!Olnmak 
gerekir. Allah'a slQınan ve O'na güvenip 
baQlanan kişilere ne şeyıanın ne de cinnin 
bır alkisi olabilir. (C.KIACA) 

CIN SURESI 
Cin, kararmak, kefenlemek, örımek. 

gömmek, gizlernek ve saklarnak anlamla· 
rına gelen "Cinn" kelimesinden tOremiş bir 
cins isimdir. Insanlar 'le meleklerin dışın· 
da yaratılmış gözle görülmeyen varlıklardır. 
Kur'an-ı Kerim'in 72. suresinin adıdır. Su
reye bu ad birinci ayatle geçen "Cin" keli
mesi sebebiyle veriımıştir. MelO;ke'Cle eı· 
A' raf suresinden soma ve YAsin suresinden 
önce nAzil olmuştur. Bu surede 26 ayet, 
285 kelime ve 759 harf mevcuttur. 

Cinler, tAlif varlıklardır. Insanlar gibi on
lar da ınanmak ve ibadet elmekle yOkOm-
10<10rler. Onların da inananları ve inkarcıla· 
rı vardır. Bu surede cinlerden bır grubun ge
lip Hz. Peygamber'den Kur'an dinlediQI ve 
O'nu Mrlkulelde buldu\}u. kendi cinslerin
den olan şeytanların Allah hakkında yalan 
yanlış şeyıer söylediklerini, bazı insanların 
bazı cinlere slQındıkları ve bu yüzden de az
dıkları, cinlerden Müslüman olanların da ol
mayanların da bulunduQu, tııkın imtihan 
için verildlQi, mescitlerin Allah için olduQu, 
her şeyin Allah'ın takdiri ile olduQu ve Hz. 
peygambe r'In Ise bir tebligeı olarak görev 
yaptıQı ve ancak gaybı Allah'ın bildiOi anla
tılmaktadır. 

Bu sure, Hz. Peygamber Tall'1en döndük
lon ı>onra nazil olmuştur, Tail seferi Hz, Pey_

. 

gamber Için acılarla dolu bır yolculuk ol
muştur. Hayatının en ıstıraph günlerini bu 
sefer sırasında yaşamıştır. Bu surenin ini
şlyle 0, teselli bulmuş ve cinlere de pey
gamber olduQunu ö�renmjştjr Bu sebeple 
Hz. Peygamber'e resulO's sakaley" (in
sanların ve cinlerin peygamberi) denilmiş-
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tir. Ayrıca bu sure, gözle görüımeyen, fa
kat mevcuCJiyeli ÇOk eskiteıden beli bilinen 
clnin varııgını da tescil etmiştir. Bu konuda 
Ozel bir surenin bulunuşu, Kur'an'ın cinle
re verdiQi onemi göStermektedir. (C.KIRCA) 

CINAYET (Bkz. CEZA) 

CIZYE 
Islam toplumlarında gaytlmüs�m laba

dan alınan baş vergisi demek olan cizye
nin orıaya çıkıŞı, hicrelten sonra Medine 
döneminin son yıllarına do?)rudur. Ayeıte 
"Kitap verll_nl_rd_n, Allah'a. ahl,.ı gü
nün. lnanmayan, AII.h'ln ve Peygambe
rının haram kıldıliını harım saymayan, 
hak dinini din edlnmeyenlerle boyunla· 
nnı bUküp k_ndi ellırlyl_ clzyı yerene 
kadar sl'8,ln" (Tevbe: 29) buyurulmuş, 
Hz. Peygamber de Hı ristiyan, Yahudi ve 
Mecusilerden cizye almışlır. 

Clzye kural olarak erkek, akıllı, ergin. hOr 
ve verebilecek durumda olan ehti kitap 
gayrı müslimlerden alınır. Çocuk, kadın, din 
adamı, lakir ve kötürümlerden alınmaz, 
Devlet, zımm; adı verilen ve topraklarında 
yaşayan gayrı mUslim tebası ile yapllOI 
"zimmel akdi"nin gereQi olarak, bu teba
nın bOtOn temel hak ve hürriyetlerini korur, 
onlara bir çok yönden MüslUmanlarla eşit 
haklar verir, Müslümanların tabi oldugu bir 
takım mOkellefiyellerden onları mual tutar. 
ButOn bunlara karşılık onlardan baş vergi
si olarak cizye, toprak vergisi olarak da ha
rac alınır Bu sebeple cizye gayrı mUslim 
olmanın cezası degıı, aksine himaye gör
menin bedelidir. Cizye miktarı, ödenme 
şekli, cizye borcunun düşmesi gıbi ayrıntı. 
lar zamana ve zemine göre belirlenebile
cek içtihAdi konulardır. (A-BARDAKOOlU) 

cüoi 
Cudi, Hz. Nuh'un gemisinin Uzerine olur

duQu daQın adıdır. Kur'a,n-ı Kerim'de "Oe
mi COdl'ye olurdu" (HUd, 11/44) denilmek· 
tedlr, Cudi'nin nerede ve hangi daQ oldu
Qu konusunda Kur'an'da keSin bir bilgi yok
tut Bu sebeple bazı mOtessirler, Cüdi hak
kında deQişik şeyler söylemişlerdir. Sade
ce bir varsayımdan ibaret olan bu sOzlere 
göre Cudi daQı, Musufda, Elcezire'de, 
Aml(j'de ve şam'dadır. Bazı mOfessirler ise, 
cins isim olması dolayısıyla her daga Cüdi 
�enileblleceQini söylemişlerdir, 

Ülkemizde Cizre yakınlarında bulunan 
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COdl dag., yöre halkı taralmdan Hz Nu� 
un gemisinin oturdu!lu dag olarak kabul 
edilmektedır Hatta bu kanaatlerin; destek
lemek için Cizre'nın içinde bir de Hz Nuh! 
un mezar, bulunmaktadır Hıristiyanlık ale
mi ise, bu daOın Aı}rı daQı olduQunu söyle
mektedir. Gemiyi bulmak .amacıyla her se
ne �rı da�ına araştırmacıların geldi(ıi de 
bilinmektedir. Kesin olan bir ş.ey varsa bu 
geminin "Cüdi" dagına oturdugudur. Ama 
bu dagın hangi dag oldugu ve nerede bu
lundugu kesinlikle bilinmemektedir. 
(C.KIRCA) 

CUMA 
Haftanın günlerinden birinin adı, Kur'an-ı 

Kerim'de bır sura ismi. KeHfnI!Irllnash Arap
çadır. 

Cahlllyye döneminde Cuma gililOne 
"el-Arübe" denirdi. Daha sonraları toplanı
larak ibadet yapıldıgı için bugOne. ıoplan
mak veya içinde toplanılan manasına ge· 
len "el-Cum'a" adı verilmiştir. 

Hz . Muhammed (SAV.) Cumanın fa
zileli hakkında: "Uzertne güne,In doOdu· 
ğu en h�ayırlı gün Cuma günüdür. çün· 
kü Hz. Ad,m o gün doğdu, o gün Cen· 
nete gırdı ve o gün Cennetten çık.nldı" 
buyurmuştur. (Müslim, Cuma, 17.) 

Hiç şüphesiZ ısıam'da Cuma günOnün 
şarelinl ve kıymetini artııran husus, Cuma 
namazıdır. Taberi 'den gelen bir rivayete gl> 
re Cuma namazı hicreHen az önce farz kı· 
lınmış, ancak mUşriklerin MOslümanlara 
baskıları sebebIyle bu larz, Mekke'de ye-ri
ne gellrllememiştir. Hz. Peygamber (SAV) 
hicret anında Kuba'ya geIdiOinde burada 
Kuba Mescidi diye bilinen camıyi yaptırdı, 
biıahare de Medine'ye bagıı bulunan Salim 
b.Avf yurduna geldi ve Ranuna vadisinde
ki namazgahda ilk Cuma namaz.ı nı kıldırdı. 
Islam aıımleri Hz. Peygamber'in bu uygu
lamasını gözOnUnde bulundurarak cuma 
namazının hlcretin ilk yılında farz kılındı!)ı 
görüşOnO benimsemişlerdir. 

Cuma namazı. larz namazıardan birisi
dir. Bu namazın farzı iki rekat olup, cuma 
gonO ö!)ia vaktinde cemaaıle kılınır, Cuma 
namazının 'arzdan önce dört, sonra da ai· 
tı olmak üzere toplam tO rekal sünneti var· 
dır. 

Cuma namazının bir kişiye larz olması 
için şu şartıat aranmaktadır: Erkek.olmak, 
hür olmak, yolcu olmamak, cumaya gitme-

ye mani olacak ölçüde bır maıereıl bulun
mamak. 

Cuma namazının ibadet yönU yanında iç
ıimai bir takım hikmetleri de vardır. 8u gon. 
de Müslümanlar bır araya ıoplanarak hep 
birlikte ibadet yapma zevkinl tadmaktadır
lar. Ayrıca hafta boyu gOrOşemeyen kişiler 
biıbiılerini görerek aralarındakI birlik ve be
(aberli�i pekiştirmekte ve kardeştir< duygu· 
larını arltırmaktadırlar. Yine bu namaı sa
yesinde aynı yerde yaşayan kişiler, zaman 
zaman ferdi ve içtimai probıemlerini gider
mekledirIer. 

Cuma, ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bulunan 
114 süreden birisinin (62. sure) adıdır. Bu 
surede toplam l i  ayet vardır. Cuma nama· 
ıının f3rzlyati ile ilgili ayetler bu surede bu
lunmaktadır. (Cuma 6219-1 1) (A.TOK8.A.RI) 

ÇALIŞMA VE EMEK 
Gerek dar anlamda çalışma ve emek ve 

gerekse geniş anlamda amel, Kur'§;n-ı Ke
rim'de de!)işik vesilelerle sık sık temas edi
len bir konudur. 

Kur'an-ı Kerim'de çalışma, lşgÖfme an
lamında en çok kullanılan kelime "Amel" 
kelimesi olup tOrevleri ile birlikte bu kelime 
Kur'An'da 359 yerde kullanılır. Amel kelime
sinin Kur'An'da ve Kur'a,n'ın vahyi esnasın
da Arap dilinde taştdlQı mana, günümüzde 
çalışma keli.mesinin ifade 8111QI dar anlama 
nispetıe, daha geniş ve geneldir. Insanın 
yaptıgı Iyi ve kötü dOnyevi veya uhrevi be
deni veya zihni her iş bu melhum içerisin
de ifade edilmiştir. Diger bir Ifade ile bu kE!' 
Ilmeyi insanın bOlOn davranış nevilerini ifa
de eder tarzda Kur'an'da bulmak mOmkürr 
dÜl. 

Aynı şekilde yapma, iş görme anlamına 
gelen ve daha kapsamlı bır kelime olan 
"Iiiı" ile daha dar anlamda olarak belirli bır 
işi ve mesleQI ilade eden "sanat" kelime· 
leri ve bu köklerin lOr9\llerl de Kur'an'da ça
lışma manasında veya yakın manalaıda 
kullanılmıştır. 

Kur'An'da bu kökler ve Hhcvlerl sadece 
belli bır iş münasebetIni anlatmak için de
gıı, geneı olarak insanın davranışlarında bir 
ölçO kurmak ve insan fllllerınln ortaya Çtkı- � 
ŞI, seyri ve sonuçları hakkında Insanı ay· 
dınlatmak için kuııanıımıştır. Fakat Kul'An, 
konuyu bu şeklide genış bir açıdan ele al
makla birlikte. bu Ifadalerden çalışma M· 
yatımlZda hakim olması goreken Ukeled çt
karmamız ve ortaya koyma.mız da müm-

7t 



künd0r. ÇonkO Kur'an'ın bir özelli�i de, koy
�u ilkelerin genış kapsamıı Oluşu. her ba
kı� yönüne göze de�l$ik manalar if Me el
fJle$j g,IWJ yanıMa Ozell ce çÖlOme kavuş
turmakta olmasıdır. 

Nitekim bir çOk ayette Allah çalışmanın 
ve emeoln karşılıkSıZ kalmayacaQınl ifade 
etmi$. çalışmayı ve erneQI müstaklı bir de
Osr olarak tanımışıır. "Inınıp yar.rlı I' 1'
� ANah ücret""'"l verecektir. Ai· 
Letı hakNzlık edenl.rl '.YTneı" (AI.i Im
r4n: 57), "Kım yararlı I' 1,lers. kendı ı.· 
hlne, kım d. kötülük 1,I.r •• kendı aley
hinedir. Rabbln\ulları k.",. zalim deOlI· 
dır:' (Fulısllet:46), "Kım zerre It".r Iyilik 
yapa .... onu g6f"ür. Kım de zerre kadar 
kötoıük yap.,... onu görü'" (Zirıar: 7-8). 
"1,ledIkl""nl",",, ölÜrii n.rtc •• ln bır d .. 
rvc •• f vardı"" (Ahkal: 19), "Sizden .rkek · 
olaun kadın otaun hiç bır I' yapanın 1'1-
nt bofa Çlbrmam" (AH Imran: 195), "Her· 
k .. ln kamndl(jı kendı faydı,ını. yıptı· 
Oı kendı afınnldı"" (Bakara: 286), "In· 
ıın ıçın kendı ÇIIı,tıOI�an ba,kası 
yoktu'" (Necm: 39). Bu ve benzerı ayetler 
hem dOnya hayatı ve hem de uhrevi hayat 
için geçerU olacak şel<ilde genel ilkeler kOY' 
muş, çalışma ve emek ile bunun karşlllOI 
olan OCreller arasında kuweUi bir ba!} kur· 
muştur. Bu dengenin çalışma hayatı açısın· 
dan ifadesi ıse çalışma ve emeOin kutsal· 
1101, itk ve moslakll bir iktisadi deOer taşı· 
dlOI gerçeCidir. 

Kur'An'ln 103 yerinde dilimizdeki ücrelin 
karşıllOI olarak "ecr" (çokluOu OcOr" kell· 
mesi geçmektedir. Ecr, çalışmanın ve eme· 
Oin hem dOnyevi karşıllOını ve hem de ahi· 
retteki karşllıOın) Ifadede kullanılır. Kur'An" 
da scr kelimesi genelde uhrevi karşılık ma
nasında, bazen evlilik akdindekl " mehir" 

'manasına, çok az yerde de "Işçi ücreti" 
şeklinde bır anlayış! mümkün kılacak özel 
anlamda gelmiştir. MeselA, çocuQun süt 
anne tarafından Derelle emzlrilmesi Mlin· 
de sCit anneye ücretinin ödenmesini emre· 
den ayet rralak: 6) böyledir. 

Kur'an'da Ocretle Işçi çalıştırmayı ifade 
eden "islicar" kelimesi. bir münasebeııe, 
Hz. Şuayb' ın (a.s.) koyunlarını gütmasi için 
Hz .. Musa'yı Işçi lulması olayı hikaye edi· 
lirken kullanılmakta, Hz. Şuayb'ın kızları· 
nın diliyle uBab8CtOım, onu üçreouı ol.r.k 
tut, ücretle tuttukl."nın en Iylll, bu gOç' 
lO (bvi) .. gü_ılır (omın) ed.mdır" (Ka
sas: 23·28) denllmektoolr. BOylece ücretl i  
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olarak çalıştırılacak işçi veya personelin 
hem o işi yapabilecek liyakat ve ehliyette 
olmasının ve "hem de ahlakan dürüst ve gü· 
venilir olmasının gere�ine ışaret edilmek
tedir. 

Çalışmanın önemi, eme�in korunması ve 
emek karşlllOI hakedilen ücretln verilmesi 
gereQini ifad� ederı yukArıdaki ayetler ile 
işçide bulunması gereken vasıllara işaret 
eden bu son ayet çalışma hayatında laraf· 
ların hak ve sorumluluklarını öz olarak ga· 
yet iyi belirlemektedir. 

Konunun bir de manevi ve psikolojik yö
nO, hikmet yönü vardır. O da şu ayetle ifa· 
de edilmiştir: "Ey Muhımmed. Rabbının 
rahmetını onlar mı takılm edip payı.,' 
tırıyor1lr. Dünya hayatında onlann ge. 
çlmlertnl .ralannda biz taksim ettik. Bır· 
blrlerlnl l,çl tutup Ç.ı�,tır.ııi diye onlı
rın kimini kimine derece derece üstün 
kıldık, Rabbının rahmeti onlınn biriktir· 
dlkl.rl ,eylerde" d.hı hayırhdır." (Zuh· 
ruf:32). Bu ayetıe hem emek ile sermaye 
arasındaki yakın ilişki, sosyal ve ıktisadi 
denge belirtilmiş, hem de ruhi yapı, fiziki 
güç, kabiliyeı, ihtiyaç, zenginlik vb yönle· 
rinden insanların farklı farklı kılınmasının bir 
hikmetine işaret edilmiştir. Ayeı her sınıf in
sana ayrı bir mesaj vermekte, zengine Şı
marmamasını, haddi aşmamasını, lakire 
sabır ve olgunıuk göstermesini, Isyan etme· 
mesini telkin ederek bilhassa çalışma ha· 
yalındaki karşılıklı ilişkilere Onemli bir fer· 
di ve psikolojik bakış açısı getirmektedir. 

SOnuç olarak ifade etmek gerekirse, Kur� 
an beşeri münasebetleri lek tek ele alıp iyi
ıeştirme yerine hepsinin düzelmesine ve 
ivileşmesina anahtar olacak temel prensip 
ve çözomler üzerinde durmuştur. Bu du· 
rum çalışma hayatı için de böyledir. Bu se· 
beple Kur'an, her hangi bir ayırım Vap
maksızın çalışmavı ve etneOi mOslakll bir 
de�er olarak kabul eımlş, iyI veya kOlü her 
Işin kendine göre bir karşıhOınm ·cMacagını , 
hiç kimsenin çalışmasının boşa gltmeyip az 
veya çok her işin deoerlendirileceQini, hiç 
kimseye haksızlık edUmeyeceQlni ve gücu· 
nün üzerinde yOk yUkktnmedlOini bildirmiş, 
başeri mOnasebetlerde dütOsl1OOli, adale
Ii ve merhameti Mklm kılmaya çalışmıştı(. 
Insanların en yOce gayesi, yaşayışıarını ve 
insantararası münasebetlerini Kur'An'ın 
model olarak çizdiQi bu AdB yapıya kavuş· 
turmak olmalıdır. Böyle olunca, yararlı iş 
görmek, çalısanın hakkını vermek, doyuru· 
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cu .... e adil üCfal, saOlndl vo gOvenli bir ça
lışma ortamı, karşılıklı dOrüstlük ve s�da
kat gibi olumlu temayOl ve ıemenniler. Kur: 
�n'ın çizdi!)' 4diJ hayaıı yakalamak ve ya· 
şamak isteyenlerin aşmak zorunda olduk
ları mSIh,alelerdir, (A.8AADAKoGLU) 

ÇOCUK 
Çocukluk devresi: DoQumundan bOluQ 

(olgunluk) çaQına erişinceye kadar geçen 
devreye çocukluk devresi denilır. Bu ça\')
da çocuk, kendi kendisini idare etme gOç 
ve bilgisine sahıp oImedıQı Için özellikle an
ne ve babasının Ilgisine, besleyip yetiştir
mel.rlne tamamen muhtaç bir va�lıktır. 

Bir çocuOun yetiştirilmesinin beslenip te
mizlenmesi gibi fiziki Ihtiyaçların karşılan. 
ması ve �itHip terbiye edilmesi şeklinde Iki 
yönO 1181dH. 

D�uOu andan itibaren çocugun bes
lenmesi ıçın anne sQlU en mükemmel bir 
besin maddesidir. AJlah Teala'nın anneler· 
de yarattı�ı yavıularına kalŞI sevgi 1/6 şef· 
kat duygusu, genelde çocukların bu mOs· 
tesna besin maddesiyle beslenmesine se
bep olabilmektedir, Dolayısıyla pek çok an
ne emzirtmek imkAnı wrken çocUCunu ken
di süto ile beslemeyi annelik vazifesi bill· 
yar Şayet anne çocuOunu emzirmeye mO· 
saJ de�llse, bir SUl annesinin kiralanarak, 
ücretinın ödenmesi Allah Tealanın emridir. 
Yüce AHah Bakara Surası' 233, ayelte şOy
Le buyurmaktadtr: "ÇocuOunu L8ıftI � 
emzlrm.k Iıt.yen ınnıl ... yavruı.n", 
tam ıkı yıl ımztrtrtır. Çocu6un .ahlbl 
olın baba da Im:d�lır1n yiyecek .,. gl· 
y�eklır1nl nonnıl bır ,eklldı temin et· 
mıklı g6rıvlldlr, Herke. gOcOn. göre 
torumlu olup M çocuOuyll bır .nne, ne 
de çocuOuyll �r bıba zor durumda bt· 
[ıkılmaztar (ıortınmımahdırlar). Mlr.,
Çlya dO .. " vazlf. d. bunun gibidir ,EO'" 
ınn . ... 1 baba; blrblrtırtnln kartıllkh mü· 
tA",. Vi nulanyl. mımeden kıım.k 
Ilterlır .. , m'm�.n k.stlklert ıçın kın· 
dilerin. bır günah yoktur. Şıy.1 çocuk· 
lannııı bı,kılınn. ImZırtmık 1.I'r •• · 
nlı,. .,.rec.Olnlıl güzel güzel "'rdlklen 
son,. yine size bır günah yoktur. Bunun· 
i. b."'b.' AH"",I .. karlıun .. bilin kı AI· 
lah (C.C.) her nı yapananu: muttaka gö
rur." 

Çocukların eQitim 1/6 öQretimine gelince, 
çocuklar doOdugu andan en az bOluQ ça· 
gına erliınceye kadar ebeVeynıerine Allan: 

ın birer emaneıidirler. Onların beslenip bO· 
yülülmesi, egilim�Orellmıe yetiştirilmesi 
anne ve babanın en önemli gOrevierinden· 
dir. ÇOnkO çocuklar olgunluk ça(lına (mU
kellel atma çagı kız çocUkları tçln 9-12 yaş, 
erkek çocuktar Için de 12-15. yı:t�.rı ara· 
Sıdır) erişlikleri zaman çocUk orneklan çık· 
mış, hem kendı şahıstarme karşı, hem de 
çevrelefhıdeki insanlara \19 Allah'a karşı eo

'fumlulukları başıamış oıace.Jaar, her yaptık· 
larını iyi veya kötU söz ve harekeUert din gO
nü için deoerlendlrHmeye tAbi Mulacak1lr. 
Bu sebeple çocuklar bu çaOde kendlklriflf 
hayata hatır buklbllmelerj Içlf\ aOO8 \/EI ba
banın &Olttm \18 OOrelimini son derece 
muhtaçlırlar. 

Aıle yuvası bır çocvgwı eQitiJn.öOratlml 
Için çok önemlı bir okul. olarak deOerlendi
rilebillr. ÇUnkü çocuk bir takım kabiliyetıe- . 
re sahip olarak doQar, Onun bu kabiliyeHe
ri egillm.ö�retlm yoluyla mutlaka iyi ve gO
zele dogru kanalize edltmelidlr. Eoer çocuk 
e�itllmez de kendi Mline bırak�tr&a "kOtG
ye yönelebilir, Peygamber Efendimiz bir 
hadis-i şerillerinG8 şöyle demiştir: ','Her do
Gen çocuk 1.lIin fıtrıtı üzere dolar" ya· 
ni, Isıam dininin ana ilkeleri atabHeC�j öl
çÜde verilecek olursa, bunları kabul ede· 
bilir. Hadisin devamında da: "Arıne· 1/6 ba· 
bası yahudi Iseler yahudi. hıristiyansatar hı· 
ristiyan, mecOsi iseler mecOsT yaparlar" 
demiştir ki bununla da, ana ve babanın di· 
ni 1/6 yaşayışı neyse çocukları da taklit yo
luyla onu alırlar. Dilleri "ana dih"' OldUQu gi
bi dinleri de "ana dini" olabilir, manasını 
kastetmiştir diyebiliriz. 

E�itımciler, e�ıtim ve OOretım için genel
de belli bir yaş kabul etmezler. OoQumdan 
Once çocugun egltlmine başlanmalıdır di
yenler oldugu gibi ÇOQUnıukla çocuk 000-
dugu andan itibaren aQitilmelidlr derler. 
Çün�O anne ve babaSından gOrOp. ıaklit y0-
ıuyıa aldıgı her şey çocukta huy ve karak
ıer· haline ,dOnüşür. 8"nli01ne ytırl"ştlll.ien 
sonra ondan ayrılması mümkün deOildir. 
Atalarımızın "C.n çıkmadıkça huy 
çıkmaz" sözleri bu durumun bir Ifade şek· 
lidir. 

ÇocUk büyUdUkçe yatsk OC!esınin Ayrıı
ması, ebeveynının odasına girerken, kapı· 
yı vurarak izin almalarının OQüuervnesi (Nur 
Suresi 24159), boyoklarlne karşı de.vranış 
şekilleri, konuşma !\dilbı, mUli ve manevi 
d�erl8r8 saygılı olma, y�tQı �r Mrek@· 
tln Allah tarafından görüldugü, :sözlednın 
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iŞI!lldl{ıl. mutlaka bır gun Ounlardan SOrgu
ya ccl(lIeccQi..:' (bkz. Lokman Suıesı, 
31'16) anıayaollocegı en goıel bır biçimde 
anıalılma!ı. Ona karşı sevgi ve şefk8ıin do
zu çok ıyı ayarlanmalı. Her IOrıü aşırı lik lar
dan, sebebi anlayacagı bir dille açıklana
rak men edilmelidir, Aesuluııahın tavsiye
sıne uyarak "yedi yaşından itibaren na
maz kılmesı öQretllmell, on ya�ında da 
oruç tutmaya alı,lırıım.alıdır?' Gl/zel ar
kadaş seçmesi saglanmalı, kötüler ve kö
tuluklerden Korunmalıdır 

Yuce Allah. "Ey Iman edenler, kendi
nizi ve aıle .fradınızı yakıtıarı Insanlar ve 
t.,lar ol.n cehennem at.,lnden koru
yunuz" ayet-I celilesi ile. onları llerde lela
keıe götürebilecek durumdaki her tür LO kö
tlilüklerden kOrunmasını ebeveynirıe emret
miştır. 

1. 

Aasulullah (SAV) de, "Hepiniz çoban.ı. 
nız. Hepiniz güttüklerinizden sorumlu. 
sunuz" hadis-i şerifleriyle ana ve babanın 
bu konudaki sorumlulugunu güzel bir ifa
deyle açıklamıs!u. 

Anne ve babasının yanında çocuklar tıp
kı bir çiçek gibidirler. Heıaı gıda ile besIen
rnek Islamın nuru Ile aydınlatılmalı ve Ra-; 
suluilahın örnek ahlakıyla sulanmalıdırlar 
Kı olgunlaştıkları zaman çevreıerine güzel
likler ve ıyilikler saçsınıar . . .  

Tam aksine egitim ve öQretimsız yetişir
lerse, olgunluk ça�larına erdiKleri zaman 
kendi sorumluluklarını öQreneylm deylnce
ye kadar belki de iş işten geçmiş olabilir. 
Hayatla/ındakı her türlO kötülüklerinden do
layı kendileri de cezalarını çekerler, onla· 
rın o şekilde yelişmelerine sebep olanlar 
da .. 
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OABBETÜ'L ARZ 
O�eIO'1 Arz, kıyamet;" bOyOk atame!· 

lerindendir. Kur'An-. Kerim'de "O söz. ba,
lanna geldlQI zaman, yerden bır O.bb. 
(cınlı) çıkarını. o onl.r. ln .. nl.n" ıyet· 
I.rlmlze Içtınliki. Inanmadıklarını 
söyler" (en-NemI. 27/82) buyrulmaktadır. 

OAbbe, halif yOrüme. debelenme demek
tir. Hayvanlar. özellikle böcekler için kulla
nılır. Örfte ise. daha ziyade dört ayaklı hay
vanlar Için kullanılmaktadır. Lügat anlamı 
itibariyıe. Iren, otomobil ve bisiklet gibi ha· 
rel<et eden şeylere de dabbe denilebilir. � 
cak "yeryüzünde hiç bır cınlı yoktur kı, 
nıkı AII.h'. ılt olm.ıın" (Hüd, 1116) aye
line göre, dabbe kelimesi. hayvanlar için 
kullanıldıgı gibi, insanlar için de kullanıla
bilir. Nitekim ayette konuşan canlıdan sOz 
edilmektedir ki bu da Insandır. Telsirlerde 
bu iki görüşün yeraldı\}ını görmekteyiz. 

Bır kısım mülesSlrler, bu canlı bizim 
bllmediOlmlz bir hayııandlf Ile kıyameıe ya· 
kın çıkacaktlf, derler. Bır kısmı da, "OAb· 
betü'l An. Mu ... ·n"' b!ısı v. SOI.yman! 
ın mührü yınmda Oi .... k çıkacak, mühür 
ii. mO'mlnln yüzünü p.rI.ıacak, ası lı. 
de klflrtn bumunu kırecak" hadisine da· 
yanarak, bu canlının insan veya insan sal· 
Ianalı olabileceOini söylemişlerdir. Bu yo
ruma göre, yeryOzOnda büYük bır Isıam 
devletinin kurulaeaOI da anlaşılmakıadır. 
Bu canlının çıkışı ayelle sabil, lakal yoru
mu farklıdır. Mahiyeti hakkında Kur'an'da 
başka bır bilgi verilmemiştir. Hadise daya· 
narak, bu canlının insan olduCunu sOyUye
biliriz. (Elma!ılı, 5/3701-3703) (C.KIRCA) , 

DALALET 
Oaıaılel, doOru yoldan sapma anlamına 

olup hldayetln zıddıdır. "Kım ihlldl eder· 
se kendı,I lçın ihUd. elmlş olur, kim sa· 
p.ışe kendı zararına sapmış olur. 
10N08:' 

Kasten ııeya dalgınlıkla, az veya ÇOk, 
doOru yOldan her sapma dal�i:let adıyıa anı
lır. Çünkü kendisinden hoşnut kılınan dOQ· 
ru yol. çOk zor bir YOldur. Nitekım "Emro· 
lunduğun gibi doğru ol.., 111112) buyru
Qunun Hz. Muhammed'j ihtiyarlat110lna daır 
rivayeııer vardır. 

Daıalet kelimesi, her hangı bir haıa ya
pan kimse hakkında da kullanılmış!ır. Bun· 
dan öıuru, daıalet. peygamberlere de ka.· 
lirlere de nIspeı ediımiştır Nitekim Kur"i!� 
da "O '8nl hata eder Ye ,aşkın (dAlı) bu
lup da sana doğruyu göslermedi mi? 
9317" ayetı peygambelimızI konu edinmek
tedlr. Kur'an tAusa Peygamberin aQzından 
onun şu itirafını duyurur: "Sen o zaman 
hala edenlerdendım. 26/20", ..... Kim AI, 
I.h'a onak koşar Ise o büyük bır sapma, 
nın ıçın. dü,müf olur 41116," Peygam· 
berln oa.lAletl hala anlamında kafırlerınkı ıse 
uzak daıaıle! ve alledılınez hata anlamında· 
dır. 

Daıa.let, bir bakıma ;kı kısma ayrılabılir. 
BIrincisi nazari ilimıerde daiAlet. Allah'ı V8 
Allah'ın blrllQlnl ıanıma. peYQamMrllQI ıe
nıma ve buna benzer konuları tanımada da· 
ıalel (haıa). "Kım Allah'ı meleklerini, kı· 
taplann •• elçilerini ve .hir.t gUnünU In' 
kar ed., .. o uzak bır sapmaya y. dalA· 
1,le (hatıya) dO,mU,tür 41136." Ik incisi, 
ameli ilımierde daıaleı. Ibadetlerden ıbaret 
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oıan şer'i hükOmleri tanıma hususunda ya· 
pııan haıa ve içine düşoren sapma (da ıa,
tet) gibi . 

KUr'an'da "uzaık dal�leı" olarak bellrU
len sapmanın (daıa,letln) külUr olduQuna 
işaret vardır. "Inkır edenler V8 Allah yo
lundan engelleyenler uzak bır deıaletle 
dalAlete düşmüşterdır. 41167", "Ahlret 
gUnUna ınanmayanlar var ya, ıtte onlar 
ıub ve uzak dalAı,t Içindedirler. 34/8." 

Sapıırmanın ua Iki türlU olduOu ileri sO· 
rOlmüşlOr: 

Birincisi, sebebi sapma olan sapıırma. 
Bunun da iki şekilde oldugu söylenmiştir. 
Itki, bir şeyin bir kimseden kaÇıP saprnası 
gibidir. Beygiıi elimden kaçırdım, yanı bey
gir benden kaçtı, sözünde olduOu gibi. Di· 
Oeri Ise, bır kimsenin bir şeyin sapmasıyta 
hükmetmesi biçiminde olur. Her Iki şekil
de de daıaı (sapma), saptırma (ıdıc\nrıın se
bebidir. Ikincisi, saptırmanın sapmaya se
bep olmasıdır. Sapsm diye, balılın insana 
süslO gösterilmesi gibi. "EOer Allah'ın sa· 
na verdikleri (akıı, hikmet, kitap) ve yar· 
dımı olmasaydı, onlırdan bır grup seni 
aaptırmayı Isterdi. Oyıa onlar ancak 
kendilerini .aptınrtar. Vı aan. hlc bır za· 
r.r vıremezler. Çünkü Allah sana kitap 
ve hlkmetı lndlrmiş ve bilmediklerini sa· 
n. öOretmi,tlr 4/113." 

Allah'ın insanı saptırması ıkı sekilde ola
bilir, denmiştir. BirincisI. saptırmanın sebe· 
bl, sapmadır. Yanl ınsan sapar Allah da bu 
dünyada insana sapıı diye hQkmeder. Ve 
ahiretle Allah bu insanı cennet yolundan 
cehenneme saptırır. Işıe bu do(ıru ve adıl 
olan bır saptırmadır Sapana ve şaşana 
saptt ve şaŞtı diye hükümde bulunmak ada
,ellir ve hakikanir. 

kincisi, Allah insanın yapısına öyle bir 
kablllyet koymuştur ki, o Iyi yahut kötü yol
dan hangisine girerse, ona alışır, ona yapı· 
şır, onu güzel bulur ve artık ondan çıkarıl
ması ve çıkması güçleşir. Bu onun ikinci 
huyu halıne gelir. Adet ikinci huydur denil
mesi işte bundan Ileri gelir, Insanın yapısın
da bulunan bu kabmyet, Allah taraft�n ko
nulduQuna �öre insanın dafaleıe düşmesi 
işıe yaınız bu yönden Allah'a baglanabilir. 
ÇünkO bir fiilin meydana gelmesinde sebep 
olan her bir şeye o Iiilin nispeı edilmesi 
mümkündür ve dOQrudur. " Allah saptırdı' 
sOzü, cahillerin düşOndOgü biçimde değil. 
ancak yukarıdaki anlamda Allah için soy· 
lenebUir. AşagıdaKi ayet mealieri bu anla· 
yışı ilade eder, "Bır kıvml, onlırı hlda· 
7e 

yet verdikten sonra Allah'ın saptırmaıı 
olur ,ey deGildir, Ancak onları sakını· 
cakları ,eyleri ıçıkladıkıan sonra ve on· 
lar da bu açıklamalar doOrulluıunda ol· 
mak Istemedlkleı1 zaman Allah saptırma 
ı,inl yapır. Çünkü O her ,eyl bilir. 9f11S!' 

Saplırma işini Allah sadece kalırler, za
limler ve fasıklara yönelik olmak Ozere ken
di üzerine almış görünüyor. Mü'minler Için, 
0, saptırmayı kendisine "Ispeı etmiyor. 
(Bkz: '4/27, 40/73). 

Saplırmak fiili, biri sapllian diger i de bu 
saptırma eylemine kendini kaptırıp sapan 
olmak Ozere iki ayrı fiilden oluşur. Bunlar· 
dan sonuncu eylem gerçekleşmeden birin
cisi sonuca ulaşmış olamaz. Allah hiç bir 
kimse hakkında in�r etme, haksızlık yap
ma ve hsk içinde olma eylemlerinin iyi ol· 
dugunu blldirmemişllr. Aksine O, iman et· 
me, adaletil davranma ve dürOst olma Iş
lerinin her Insan için doQru ve güzeı oldu· 
gunu bildirmiş ve halla bunu bilecekleri aklı 
vermiştir. Bütün bunlar Allah'ın insan IOrO
ne yaptıgı umumi yardım ve ba!lışlardı,. 
Bunlardan amaç, insanların saptırııması de· gil, sapmaktan kendilerini korumalarıdır. Öyleyse her hangi bir insan YOldan çıkma· 
yı kabul etmeden, onun yoldan çıkarıldıgı
nı söylemek zordur. Yoldan çıkmış kimse
ye de yoldadır denmez. yoldan çıkmış de· 
nilir. Saptır,na işinin AHah ile baQlantısl, ka· 
flrlere fasıklara, zalimlere "Bunlar yoldan 
çıkıp sapml,lardır" şeklinde fiili bir ger
çe!}in hlilc::Om halinde Allah'ın bildirmesin· 
den ibarettir. 

Kur'an'da "Biz onların gönüllerini çe· 
vlrirlL 6Ml0'� "Allah onların kalplerini 
mühürledi. 2J7'� "Allah onların haslalı· 
(iını ar1hrdl. 2110" gibi ifadeler yeraımıştır. Bu ifadeleri de "Allah onların kendı .e· 
çimieriyle Içine düştükleri kalp körlüOü, 
kalp h.st.hOI gıbı fiili gerçekleri hükme 
b_Olamıştır" diye anlamak gerekir. 
(H .ŞAHiNI 

oAvuo (A.S.) 
Hz_ Davud. Kur'an·! Kerim'de adı geçen 

25 peygamberden oıridir. lsra1ıoQuııan'nın 
hem peygamberi hem de kralıdır. Hz. Ya· 
kub'U1 soyundandIL KurAn'da adı 16 yer
de geçmektedir. Hz. Musa'dan sonra ken
disine ikinci büyük kitap verilen peygam
berdir. Kendisine , . Zebu'" \'erllmlştlr. 

Hz Davud, kendisine peygamberlik ve· 
rilmeden önce, nlüt'un ortiusunda sa-
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... aşa katılmış ve "Amelika" kralı " Calüt"u 
OIdOrmOşIOr. Bu da onun QnOnO arttırmış, 
nlül'tan sonra da IsrallOOullarına hGküm· 
dar olmuştur. Allah Teaıa Hz. Dıi\lUd'1a kral
hOının yanında daha sonra peygamberlik 
görevi de vermiş ve ona Içinde nasihallaı, 
ibretler, zikirler ve Incelikıer aoıu olan "Ze
bür"u ındirmıştlr. Hz DAvud'un sesi çOk 
gOzel oldu�undan güzeı kasldeler okurdu. 
Bu gOn de güzel sesli kimselere d� ... udi 
sesli denıırnekledlr. Hz. Oavud Zebür'u 
okuyunca uçan kuşlar en yakın yere konar. 
onu dinler ve onunla birlikte sözleri tekrar 
ederierdI. Hana buna da�lar da iştirak 
ederdi. (.I·Enbiy�. 21/79: Sad. 38/18: 5obe·. 
34/10) Demiri yumuşaımak ve ondan zırh
lar yapmak da Hz. O�vud'o verilmiş bir 
özenticIL (Enbiya, 21/80) 

Kitab-ı Mukaddes'ıe Hz. Oavud hakkın· 
da yer alan bazı çirkin haberlerin ash ve 
esası YOktur. Maalesel bu va lan haberler, 
bazı rivıiyeı ıelsirlerine de girmiştir. Bu ko-

'nuda asıl olan Kur'An'ın an!al!ıklarıdır O 
adaletli bir hükümdaf, (Sao, W26) ve gu· 
zel ses ve söze sahip bir pevgamberdir. 
(C.KIRCA) 

DEHR 
Dehr, sOrekli zaman, kalnalm yaradııış· 

dan yok oluşuna kadar devam edecek olan 
sOre ve zaman-ı kOi demektir. Bu kelime. 
Kur'an-ı Kerim'de biri Casive 24, digeri isa 
Insan t 'de olmak üzere iki verde geçmek· 
ıedll. 

CAsive suresindekı ayalte "Dedi ler kı: 
Bu hayat, dÜ'!Ya hayatımızdan başka bır 
,ey deOlldlr. Ölüyoruı, ya,ıyoruz. Biıl o 
sürekli zaman (dehr) başkası helık 
etmez" denilmekledil. Bu ayeı, Mekkeli 
mOşrikıerin, Allah'ın iznıyle Olum meleQinin 
ınsanların canlarını almasını inkar ettikle· 
rini ve zamanın Insanı OldürdOQüne inan· 
dıklarını anlatmaktadır. Hatta bülün olayla· 
rın müsabbıbi olarak dehri görtın Mekken
lerin, bütün şiirlerinde bu konuya bzel yer 
verilirdı. Halbuki !(Ainanaki bOlun hadiseler· 
de hakiki mOessir AJlah Teaıadır. Her şey 
O'nun emri ve takdlri Ile oImaktad!r. Dehr de 
AJlah'ın takdıriyle meydana gelmiştir, Bina· 
enaleyh Allah'ı ıek yaratıcı olarak kabul et· 
meyip de hadiseierIn yaratıcısı olarak dehri 
görmek, çOk hala h bir davranıştıf. Bir ha· 
diste, Dehr'e söven insan �Iunun Allah'l 
cezalandırdlOI, dehr;n AlI�h oldugunu. her 
işi Allah'ın yapt!Ol, geceyi ve gOnOOıo de A,I. 

DEV 

lah'ın çekip çevlrdıgı anıatılmaktadır. (Bu· 
hari, Tefsir. sure, 45, 11 Bazı 'ırka/ar, " dehr! 
'in ezeIT olduQuna ve bUtOn hadise/erin ona 
dayandıOına Inanmış!ardır. Bu lı rkaya 
"Dehriyy." adı verılmektedir. Hiç şDphe
SiZ bunun inkArcı bır fırka olduOUnda tered
dot yoktur. (C.KIRCA) 

DEMIR 
Demir, dayanık!t. dövOlebilir ve çelik gi

bi alaşımları sanayide ÇOk kullanılan en 
Onemli madenierden birin n adıdır. Yerka· 
buOunun kOtlesinin oto S'ini oluşıurmaktadır. 
Kur'an·ı Kerim'dekı karşı/ı\')ı ise "Hadid"dir. 
Hadid, 5 yerde, demır anlamında, bir yer
de de keskin manasında (Kal, 50/22) kulla· 
nılmıştır ve bir sure adıdır 

Kur'an'da demirden, çetin bir sefilik ve 
insanlar için faydalar bulunan bır 'naden 
olara� söz edilmektedır (el·Hadid, 57/25) 
Tefsir,erde, demirin faydalarından ve üstOn
lUklerinden uzun uzadıya bahsedilmekledir. 
Hatla er-Razi, (O 60611207) demirın insan
hOa olan hizmetinin a!tındarl daha fazla ol· 
duOunu sOyler. (er-Razi, Mefalihu'l Gayb, 
Tahran. Taıihsiz, 29/242) 

Sebe' suresinde Hz. Oavud'dan bahse· 
ditırken, "Ona demiri yumuşaltık" (Sebe'. 
34/10) denılmektedir. Demirin keşfi, eritil
mesi daha eski olmasına raQmen, onun bir 
mum gibi kullanılarak elbise yapılması san:. 
atı Hz. Davud'a nasip olmuştur. Hı. Da· 
vud'dan önce mi, yoksa sonra mı yaşadlOI 
kesinlikle bılinmeyen ancak demıı ve bakır 
eriıen ve bu ikisini bir dag engeli için kul· 
lanan Zülkarneyn ile ilgıli ayellGr de demir· 
den ve onun kullanılmasından bahseder. 
(Kehf. 18196) Bir diOer ayette Cenab-! Hak. 
"Demirl indirdik" (el·Hadid, 57125) Duyu· 
ıarak, demin insanlar ıçın yaralllQınl ve ha
ılrladlQrnl beyan etmekledil. Yeryüzünde 
demirin çok olmasrnın sebebi de budur. AI
lah'ın her şeyi ölçülü vo dongeli yaratma
sıdır. (C.KIRCAl 

DEVE 
Deve, vücudu buyük bacakları ve boyu 

uzun eveıl bi r hayva'ldll SllIlndEl tıır veya 
iki horgücO Oulunmakladıı Çöl prtl:Ulna 
uygun bir  haYV&tı oldu{ıu içirı, Aıaplar ta
ralından blelhkle ku 'lanllan \'e yOnünden 
sütunden, derlSındon ve etınden yararlanı· 
lan tıi, hayvandır. Araoçada adı en çok olan 
ve kullanılan varlıkların başında deve gel· 
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mektedır. Kur'an-ı Kerim'de de bunlardan 
yedisi zikredilmektedir. 

Gebe daveler anlamında "loır" (Tekvir, 
8114J' kurbanlık deve anlamında "Büdn" 
(HaC . 221�6). yük devesı anlamında, 
"Beıyr" (Yusuf, 12/65) biniimiş deve anla· 
mında "AikAb" (Haşr, 59/6), dişi deve an
lamında "Naka" (A'raf. 7173), büyük deve 
anıamında "Cemal" (A'raf. 7/40) ve deve 
anlamında "Iblı" (Gaşiye. 88/17) kelimele
rı kullanılmaktadır. 

Kur"an-ı Kerim'de "Onlar, hi ii bakmaı· 
lar mı o deveye, nasıl yaratılmıştır o?" 
buyrülmakıadır. Bu ayet, ınsanları devenin 
nasıl yaratıldı!)mı araştırmaya sevketme
mekle birlikte. genel anlamda bütün varlık
ların araştırılmasını, gözlem ve deneyi de 
teşvik etmektedir. Ayette "deve" motifinin 
kuııanılmasl. Arapların onu çok iyi tanıma
ları ve birlikte yaşamaları sebebiyıedir. Bu 
da bilinenlerden bilinmeyenlere do(lru gi
dilmesi gerekti(lini g6slerlr. Çölde uzun 
muddet susuzlu(la dayanabilen bu hayva
nın yaratılışı, insanı hayrete düşürmekıe ve 
Yuce Yarat ıcı'nın kudrelini göstermektedir. 
(C.KIRCA) 

DiN 
Din. lügatte millet, islam, i\ikat, hal ve gi

diş, adet. hükum, icra. mülk, saltanal. ted· 
bir ve hesap. ceza ve mükafat anlamlarına 
gelır. 

Kuran'da geçen din kelimesine. genel· 
de üç anlam verilmiştir: Ceza ve mükAfat: 
"Din günü " ifadesi" "ceza ve mükafal 
günü" diye anlaşılmıştır. " . . .  Din günün ma· 
liki olan Allah'a hamdolsun. 1/2" Hüküm 
ve Kanun: " DinO'1 Melik" ifadesi "Hüküm· 
darın kanunu" anlamına alınmıştır."" Çü n
ku o. melikin dinine (hükumdarın kanunu· 
na) göre karde/ini alıkoyma hakkına sahip 
de�ildi. 12176" tıkat ve I nanç: Umumiyetle 
Kuran'da yalın Mide geçen "din" kelime· 
si " itika! ve inanç" anlamına alınmıştır. 
"Gerçek şu kı din, Allah katında Isıam· 
dır. 3/19:' "Allah Nuh'a tavsiye ettikleri· 
ni size de din (inanç) olarak meşru 1ç,8' 
bul edilmiştir. Ve sana vahy ettiğimiz ve 
ıbrahim'e Musa'ya ve (sa'ya tavsiye etti· 
ğimlz tek ortak nokta şu olmuştur: Dini 
(inancı) ayakta tutunuz ve bu konuda bö
lük pörçük hAle gelerek aynllğa (maz· 
hepçlliğe) düşmeylniz. .. 42/13", "Sizin dı· 
nlnlz (Inancınız) size, benim dinim (inan· 
cım) bana, 109/6:' 
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"Ceza günü" anlamını ifade eden " din" 
kelimesi, tamlayan olarak bir çOk ayette 
geçmektedir. "Onlar din günü ne zaman 
diye sorarlar 51112," ıblis hakkında Allah!. 
ın hükmü "Muhakkak ki, din gününe ka· 
dar lanetim senin üzerine olacaktır. 
38178", "Hüküm ve kanun" manasına alı
nan "din" kelimesi de Kur 'an'da tamlayan 
olarak ve bir kaç kez geçmiştir " .. .Insan· 
ları Allah'ın dinine (Allah'ın kanunu altı· 
na) akın akın giriyor gördüOün zaman 
.. 110/2." 

Genellikle " inanç" manasına alınan 
"din" kelimesi "muhtevasında gerek yalnız
ca Allah'ı, gerekse Allah'tan başkalarını 
bulunduran" genel bir kelimedir. MUhteva· 
sında Allah ile birlik le başkalarını bulundu
ranı. yalnızca Allah'ı bulundurandan ayır· 
mak üzere "halis din" tabirine yer verilmiş
tir. Hatta Kur'an bülün dikkatleri ve çagrı· 
ları bu tabir üzerine yoQunlaştırmış görü' 
nüyor. "Biz, sana kitabı gerçe!}ln gerçek· 
leşmeslne yardımcı olsun diye Indirdlk. 
Imdi Onun gerçekleştirmeye yardımcı 
olacağı gerçek şudur. Dini (Inancı) yal· 
nızca O'na ait kılarak Allah'a kul ol. Ha· 
berln olsun ki, "halis din" yalnızca AI· 
lah Ile Ilgili olan (dln}dır. Bizi Allah'a yak· 
laştırsınlar inancıyla ancak onlara kul 
oluyoruz diyerek Allah'tan başkalarını 
veli edinenler ••. 3912-3" 

Dini, Allah katında islam diye tarif eden 
ayet (3/19) yıne halis dini ifade ediyor. Çün· 
kü islam yalnızca Allah'a kul olmanın adı
dır. lnancında Allah'tan başkasına yer ver
meyen kimsenin yalnızca Allah'a kul oldu
(lu apaçık'ır. Aynı anlayışladır ki, islamdan 
başka bir din peşinde koşan/arın bu koştur
malan ahirette zararından başka. hiç bir ya
rar saglamayacaktır. (3185). 

Inancın muhtevasını, her şeye 'oIekil olan 
Allah'a lahsis elmek fılratın. yaratılışın zor· 
lanmadan, bozulmadan devam ettırilmesi 
anlamına gelir. Çünkü yarat ılışın vericisi 
yalnızca Allah·tır. Allah insanın fıtratına. yal
nızca fılfatı verene yani Allah'a bağlı ve sa
dık kalmayı da. (IHatın bzu olarak SÖkOlüp 
atılamayaok bir sekrlde yazıvermi�tir. 
(58/22). Bunun aksı bır tutum, fıtratı boz· 
mak. onu ters ıstıkamete dOğru zorlamak· 
Iır. Allah insanları böyle bır zorlamanın aza
bından korumak içın din olarak Islamdan 
hoşnut o!du(lunu bildirmışlır (513). Ayrıca 
Allah, kalıŞıkSıZ inançta (dinde) hiç bır zor
!uğa ve zorlamaya yer verilmedi(lini haber 
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veriyor (22/78). Böylece, Iılratın zorlanma
sı ve horlanması sonucu edinilen din 
(inanç)in sahteliOi ve sahteliOi oranında iO
reliliOi ile Iıtri dinin gerçekliCi ve süreklitlOi 
kolayca ayırt edilebilir 

Insan Iılralı için, fıtralın tabii seyrinde de· 
vamı ne kadar hoş ve kolay ise. onu tersi
ne çevirme çabaları da fıtrat için. o ölçu
de çırkin ve zordur. Dınde ikrahın (zorlama
nın) yokluQunu bildıren ayet (2/256), din (arı 
inanç) ile htrat arasındaki uyumu Ile ahen
gi dile getirıyor. Yüzünü dine �ru döndür· 
mek müşrik olmanın lam karşıtı olarak 9ÖS
terlliyor Kuı'an'da. (101105) 

Kur'an. dinin alaya (5156), oyun ve eOlen
ceye (6/70., 7lS1). alınması durumundan 
söz eder. Sonra da bunu yapanların kendi 
hallerine terkedilmesini emreder. Çünkü AI· 
lah dileseydı, on!ar müşrik olmayacaklardı 
ve dini eOlence ve alaya almayacaklardı. 
BOylece fllratını zorlayanları, ne peygam
ber, ne de başkaıarı koruyucu durumunda 
olmadıkları gibi onların vekili ve avukatı da 
deQildlrler (6/107). Üsıelik müşriklerin ve 
dinleriyle alay edip eOlenenlerin inançları
na ve inandıkları şeylere sövülmemesi emri 
vardır (6/108). Bu emri n gerekçesi de ya
nındadır: " Onlar da düşmanlık duyguları ka· 
bararak bılmeden Allah'a söverler." 

BAııl diye ad lakllOI puıpereslliOe ve kar
şılarında savaş durumu aldlQı putları ala
ya almakıan, onlara sövmekten men eden 
bir kitap, nasıl olur da Hak kitap olmaz ve 
yıne bu kilabın taşıdlOI din, Iılri din, nasıl 
olur da gerçek din olmaz. Işte bu. fıtratın, 
yaratılış biçiminin ve onun lşleyiş kanunla� 
rının insanda egemen olmasının devamını 
islemekıen başka bir şey degildir. Kur'an, 
dlnin her an gerçekleştiOini duyurmaktadır. 
(5116). GönlünO, yalnızca o gönlün yaralı
cısına bagıı tutmak anlamıyla din, Allah'm 
dinidir ve o isıense de istenmese de ger
çeklir ve gerçekleşmektedir. (H.ŞAHIN) 

OIVAR (BkL Zengın) 

OIVET 
Belli durumlarda canda veya uzuvda kı

sas yerine geçen ve can veya uzuv bedeli 
. olarak verilen maldır. Diyet, kasıtlı cinayet

lerde ikinci kaôeme haıaen cinayellerde ise 
asli bir mali cezadır veya ıaımın borcudul. 
Kasıen adam öldurmede kalile kısas ceza
sının uygulanması asılsa da bu kısas ceza
sının her hangi bir sebepıe uygulanarnama· 

Dlv 

sı veya düşmesı hAlinde, kalıl veya katılın 
akraba çevresi öldUtülen kimsenın yakın· 
larına can bedeli olarak diyet öderler. Ayet· 
te "Ey Iman edenler, öldürülenler hak· 
kında .Ize kıııS farz kılındı, HUr ii. hür, 
köle lle köle kadın Ile kadın. ÖldOren (öl· 
dürülenln veli sı ol.n) din karde,1 tarafın
dan b.ğl,l.nml,.a, örte uymık vi bı· 
ğışlayana güzelliki. (dlyet) �demek 
gerekir" (Bakara: 178) buyurulması bu an
lamdadır. 

Hataen adam öldürmede ise ıam bir ku
sur ve kast bulunmadıgı için kısas uygulan
mayıp, katil, kefarel ödeme ve mirastan 
mahrumiyet cezalan dışında, ölenin can 
bedeli olarak diyet ödemek zorundadır, 
Ayeııe "Bır mü'minln dığer bır mU'mlnl 
öldürmesi ııla c.iz deaıldır. Ancek y.n· 
1ı,lIk olursa o müstasn •. Bır mü'mlnl 
yanllılıkla öldürenln bır mü'mln köleyi 
.Zlt etme.1 ve öldürülenin .lIesl b�ı,· 
I.m.dıkça onlara diye' ödemesi gerekir. 
Eğer o (öldürülen) mürnln size dO,man 
bır topluluktan Ise mü'mln bır köıeyi 
az.t etmek gerekir. Şayet aranızda an· 
laşma ol.n bır mıl lettense • •  lIeslne dı· 
yet ödemek ve mü'min bir köleyl azat et· 
rnek gerekir. (Mürnın köle ıut etme Im· 
kAnı) bulamayanı ardarda ıkı ay oruç tut· 
mık gerekir, Allah bll.ndlr, hlklmdlr:' 
(Nisa. 92) buyurularak diyet haıaen ötdür
mede ilk asli ceza olarak behrlenmişt ir. 

Ayrıca insanın vOcul bUtünıugOne yani 
uzuvlara ve bellrli fonksiyonlara karşı işle
nen cınayetler için de cjnayelin kasıtlı ola
rak işıenmesi halinde kural olarak uzuvda 
kısas: kısasm dOşmesi. affedjlmesi veya 
mümkün olmaması halinde Ikinci kademe· 
de diyet ve erş, hataen Işlenenıerde ise 
diyet veya erş ödenmesi gerekir. 

Erş, betli uzuvlar ıçin belırlenen ve diyeı 
miktarına varmayan mali ceza veya ıazmi
naııardır. Insana beş duyusu, aklı, \(Qnuş
ması, cinsiyeti gIbi bırınci derecede onemli 
fonksiyonlarını yok eden cınayeııer mali 
lazmınal yönünden tıpkı adam Oldurme gi. 
bi deQerıendjrilmiş ve bunlarda tam diyeı 
ödenmesi gerektjgı belirtılmıştır Ancak ın· 
sanın nayali fonksıyonlarındM binnı Itıma
men yok etmeyip sadece azaltan cinayet 
ve yaraıamalarda ıse diyeUn tamamı deQII. 
belli bir oranın 6denmesi. yani erş'ı'l öden
mesi ıstenmiştır Bu konudakı gbruşler ge
nelde Rasulu!lah'ln söz ve tatbikatına da-
yanıt. 
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Kuran'da dıyetin mikıarı belirıilmemiş, ll' 
gili .!Iyelte (Niso.: 92) s:;;ıdQC@ örle atıfta bu
ıunulmustur. Hz_ Peygamber (SAV.) Ile sa· 
habe (levirlerinde tespit edildiQi ve uygulan
dı!)ı üzere diyeı. şu mal veya mebla�lardan 
biridir" Yüz deve, bin dinar aıtın. on bin dir
hem gumi.ış. tartışmalı olmakla birlikte iki 
yüz 5101r. ikı bin koyun veya iki yüz takım 
elbisedir. 

Dıyetin ödenmesinde suçlunun cezalan
dırılması fikrinden çOk magdurun zararının 
bır yönüyle de olsa giderilmesi fikri agır ba
sar. Bunun için de diyetin ödenmesinde 
suçlunun kası! veya teammodü aranmaya
rak ma�durun masum oluşu yeterli görür· 
muş. diyetin ödenmesi sorumluluğu da belli 
durumlarda suçlunun akraba çevresine ve
ya devlete yüklenerek mağduru n korunma
Si sürdürülmüştür, (A.BAADAKOCıU) 

DOGRULUK 
Insanın söz ve davranışında hakkı gÖl-' 

etmesi. 
DoQruluk anlamı geniş olan kelimeleri

mizden birisjdir. Arap dil inde Türkçedeki 
bu kelime karşılı{ıında "isıikameı", "sıdk" 
ve " hak" lafızları kullanılmaktadı r. " Istika
mel"', sözlükte doğrulmak, düzgün olmak 
demektir. Bu kelimeden türeyen "müsla
kım" ise hiç bir yerinde engebe ve eQrilik 
olmayan dümdüz ve do�ru anlamına geı
mekledir. Sıdk. d�ruluk ve hakikaıe uygun
luk demektir. Hak lalzı da aynı anlamları ifa
de etmektedir. 

Ferller arasında karşılıklı güveni saQla
yan ve toplumun düzenli bir şekilde huzur 
ve güven içinde devamını temin eden en 
önemli manevi deQerlerden birisi do{ıruluk
tur, Bu ahlaki deQerin kaybolması veya za
yıl!aması ıoplumda gOverısizli�e sebep olur 
ve sosyal dayanışma orladan ka lkar. 

Yüce Allah, Kur'a.n-ı Kerim'de "Ey Ina· 
nanları Aırah'tan sakının ve doğrul.rl. 
beraber olun!' (Tevbe 9/119) buyurarak bü
Lün Müslümanların dogru olmalarını ve 
doQrular la birlikle bulunmaıarını isıemlş"ı. 
Kur'an·ı Kerim'de Aııah'ın YOlunun en doQ
Lu yol Oldugu jfade buyrulmuştur. (En'am 
6/153) Yüce Allah, Hz. Muhammed 
(S.AVre hitaben "EmrolunduOun gıbı 
dosdoğru ol" DUYU rarak (Hud 111112) d«i
fulugun ölçOsünün kendi emirlerine ve ya
saklafına göıe belirlenmesi gerekliQine jşa
r�1 etmıslir. Hz. Muhammed (SAV.) Hud 
sUlesindekj bu son ayati kaslederek "Be· 
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ni Hud suresi IhtiyarlaUı" (Tirmızi, Telsır, 
Sure 56/6) buyurmuştur. 

DoQıutuk (iSlikamel) imandan sonra en 
önemli manevi deOer kabul edilmıştir. Bır 

.sahabi. Hz Muhammed {SAV.l'e gelerek 
"Ey Allah'tn elçisi! IslAm hakkında ba
na öyle bır söz söyle kı, onu senden son
ra hiç bir kimseye sormayayım" deyince 
Hz. Peygamber: "Allah'. tman aHim de lt'8 
dosdoğru 01''' (Müslim: Iman 62,) buyur
mu�tur Bu hadis. Hz. Muhammed'in "ce
vami'ul-kelim=az söz ile çOk mana Ifade 
eden" hadislerinden kabul edilmiştir. Hz. 
Muhammed, bir hadislerinde doOruluk hak
kında şOyle buyurmuştur "Ooğrulu�. sa· 
nhl1, çünkü doğruluk Iyiliğe, Iyilik de 
cennet • •• vked.r. Kı,ı doOru olmayı de
vam eder, doğruyu daima ararıa Allah 
kalında sıddık (en doğru kişi) olarak kay· 
dedilir." (MUslim, Birr 105,) 

Kur'an-ı Kerim'de doQru olan kişilere 
ÖIlJmleri anında meleklerin kendilerine 
korkmamaları, üzülmemeleri, cennetle se
vinmelerini söyleyeceklerı ifade buyrulmuş· 
luı (Fussılet 41130) (ATOKSARI) 

DOG R U  YOL (Bkz. 5"al·' 
müstakim) 

DOMUZ 
Domuz, memeli ve laynaklı hayvanlaı sl

nıfınoan, geviş getirmeyen agır ve yaQIı bir 
gövdeye, kalın ve kısa bir bOyuna sahip olan 
biı hayvan çeşiaidiL Daha ziyade nebati 
besinlerle beslenirse de, her çeşit art�ı ve 
pisligi yiyen bir hayvandıL 

Domuz, daha ıiyade Hıristiyan dünyasın· 
da yaygındır. Museviler, Müslümanlar do
muz eti yemezler, Çünkü her iki dinde de 
doml"lz. pis ve murdar bir hayvandır. Kuı'an
i Kerim'de domuz eıinin yeniımesı kesinilkle 
haram kılınmıştır. Domuz anlamına gelen 
"Hınzir" kelimesi , Kur'an'da 4 yerde, ço
gulu Qlan "Hamir" ise bir yerde geçmek
tedir, Hınzir kelimesinin geçıigi ayeller. do
muz elini yaSDklayan ayetlerd ir Bu ayeııer. 
Bakara, 173. Malde, 3, En'am, 145 ve Nahl, 
1 15'le yer alan ayetlerdir. Cokluk olarak 
geçtiQi Miiide SO'do ise, inkftr edenle rin do
muzlar ve maymunlar haline döndürüldu
QO beyan edilmektedir. 

Kuı·an gibi. Tevrat da domuı etini yasak
lar. (Tevraı , Bab: 14/8) Domuz etı üzeıinde 
pek çok ilmi araştırmalar yapılmışıır. Bu 
araştırmalara gOre, domuz etinde, trişin ve 
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sısterik gibi paraziııerın bulurıd!.JQu tespit 
edılmişlir. Ayrıca saQlıQa zararlı ürik asıl, 
aleri! yapan 910bOlin maddeleri ve tropik 
ölser gibi hastal:kıara sebep olan bazı mad
de!er taşıdıkları da gbruımı.lşıur Hiç şüp
hesız Kur'an'ın eJomuıu yasaklaması. sade
ce bu amaca malul deQildır Daha pek cok 
sebebı bulunabilir Şurası kesındır kı, Kur: 
an'ın ınsanlar içın yasaklad�ı r,er şeyde. 
mutlaka onlar için bUyOk faydalar bulun
maktadır, (C Kırca, Kur'an-, Kerim'de Fen 
Bılimleri, is1.1984, 5.123·126) (C,KIRCA) 

DOST·DOSTLUK 
Dostluk kavramı Kur'An'da "eH, haliL, bi· 

ıane gibi kellmelerle ifade ediımiştir. 
Veli �zIGkle aralarında başka bir şey bU· 

lunmayan bitişik şeyler anlamına gelır. Te· 
rim olarak ise yer, bagıllık. arkadaşlık, yar· 
dım ve Inanç yönünden ıam bir yakınlık ma· 
nası ifade eder. Halil ise sevgih ve dosı de
mekllr. Bilane ise, sırdaş anlamına gelir. 

Insan. diQer insanlarla yaşamak zorun· 
da olan sosyal bir varlıkıır. Bu yOzden ıliş
kide bulunduCu kişilerden bazılarıyla dosl 
olacaktır. Fakat bir mü'min dosılarını lasa
dOlen degH bazı krıterleıe göre seçmek zo
rundadır. ÇünkO Insan dostlarının her yön· 
den etkisi altındadır. 

Mumlnin gerçek dostu Allah, peygafT'
ber ve diger m(ıminlerdlr. 

"SIzin dostlannız ancak Allah, RasO· 
LO 'le imın edenlerdir" (Maide: 55) "Mü· 
min erkekler 'le miimln kadınlar birbir· 
lerinin doıtudurlar" (Tellbe: 71) "Allah 
Imın edenlerin dostudur. Onları kıran· 
Itklardan nura çıkam" (8aka:a' 257). 

MOmin ne kadar yalnızllOa ıiiise. ınsan
lardan ve din kardeşlerinden velası.zhk gör· 
se bile yalnızlık duygusuna kapılmaz. Ger
çek dostu Allah'ın onu yaın:z bırakmayaca
Omın şuurunda olur. Hz Peygamber'in dost 
"Iması ise bizi dünya ve ahirette gerçek 
mullulu\')a ulaştırmak için kendini leda 
edereeslne gayret göstermesindendir. MO
mınler ise inanç ve din kardeşilOinde birbt
fine kurşunla perçinlermiş ve kenetlenmiş 
bır bina gibidirıer. PeYQamberimlzln baŞka 
bir ifadesine göre tek biı beden gibidirıer. 
Bır organın rahatsızllOlrdan bCtun beden '
elkllendıgı gibi,bir mümirıın probleminderı 
bOlun mu'minler etkilenir. 8u oostluk men· 
faaıe dayanmayan samImi ve nasbi blr 
dostluk:ur. 

DUA 

Muminlerln I(Alirlerle. zalimlerls, Yahu· 
dilerle ve Hıris1iyanıarla dost olmamaları
nı, ontara sırlarını vermemelerini emreden 
pek çok ayel mevcuttur. Onlar, gerçek ma· 
nada ancak birbirlerinin dostu olabilirler. 
MeselA: "MUml"l,r, mümlnler dı,ındekl 
k.llrlerl doıt edinmeıınler" (N·! Imra,n: 
28) 

"Ey In.n.nlar, y.hudilerl 'le Hıriıtl· 
y.nları doıt edinmeyın. Onl.r birbirleri· 
nın doıtuduri.r, Sizden kım onl." doı' 
lut.rsa o onl.rdandır. Şüpheılı Aıı.h ı6-
lım toplumu d�ru yolı Iletmeı." (Mal
de: 51) 

Ayrıca bkz: Nisa: 139, 144: Araf: 27; En· 
fal: 73: Aı·! ImrAn: 118. 

KOD dostun gerçek yOzUnUn ahiretTe or· 
taya çıkacagını beıırıen şu ayeı , Insan dav· 
ranışlarında çevre laktOrünOn önemini be
!IrImesi açisından mOhirn(jlr. 

"O gün ı.llm ellerlnl ııırıp "ne olaydı 
keşke ben peyg.mberle gldeydlm, 'lah 
b.nı nı olurdu keşke dost edinmliey· 
dım (o) beni, bana gelen ılkirden (Kurl 
en'da) saptırdı" der (Furkan: 27·29). 

Kur'An-1 Kerim dOşmanlıkların nasıl dost· 
lu\')a çevrileeeOlne dair çOk önemlı bir tav· 
siyeda bulunur: "Iyilikle kötülük bır ol· 
maz, (ıen kötümcü) en gOıel ,eyle " '1. 
O zam. n (bıkırsın kı) .. niniı arasındı 
dü,manlık bulunın kim .. , sanki sıcık 
bır dost oluvermlıUr" (Fussilet: 34) 

Bır de Allah dostu olma mutlulu\')una 
erenle' vardır ki Kur'atı onlar için çOk bO· 
yük mujdeler vermektedir: "ıyı bilin kı, Ai· 
lah'ın wılllerine (doıllanna) korku yoktur 
ve onlar üzUlmeyeceklerdlr" (Yunus: 62) 
(s. POLAn 

DUA 
Dua SÖZlükıe ça\')ırmak. davet etmek, ls· 

temek yardım istemek, isim vermek ma· 
nalarına gelir Dua oenlnce kişinin Allah'a 
yakarması, istekle bulunması akla gelir. 

Dua. kulluQun en önemli göstergesidir. 
Çunkü Allah'ın yOcelig;oı ve her şeye kadir 
olduQunu, botün kAınatm Rabbi olduOunu ve 
gerçek dostun ve yardımcının Allan oldu-.. 
�unu ıçine slndlren kışı tıer ısteoını Allah'lı 
Iletir. AUah'a Inanmayan, ondan mOsta�ni 
davranan. Allah dısında bazı varlıklarda ve· 
ya kendı nefsinde güç ve kudret görenler 
Allah'a dua etmezler. Bu yOzden kUllUK ve 
dua birbirinin gereOidir. Allah·u Teaıa "De 
kı, duınız olmıdıktın ıonr. rabbim ılıl 
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ne yapsın" (Furkan: 77) buyurarak, kulluk 
ile duanın mOnasebetlni gösıermiştir. Pey
gilmb.rimiZ de "Dua blı:ıat kulluktur" 
(Tırmızt, relsir 2116) buyurarak aynı gerçe
Oj ifade etmiştir. Başka t::Jr hadisıe de "Du
anız Imenımzd.r" buyurulmuştur. (Bu ha
ri. Iman, 2) 

Duada aracıya ihtiyaç yoktur. ÇOnkO Al
lah Taala., "Kullınm .. na benden aor.· 
I.r .. (ıöyle) ben onlır. yakınım. Dua 
edince dua edenin du •• ın. kar,ılık v.' 
rlrlm. O hAlde, onlar dı benim (davalı· 
me) kartılık yerıını., bana In.,sınl.r ki 
doOru yolu bul_unler" (Bakara: 186) 8u 
ayeııe kulun Aııah'a deOn de Allah'ın kula 
yakın olduOunun belirtilmiş olması dikkat 
çekiclOir. Burac1a kulun Allah yanında hiç· 
IIQine dikkat çekme vardlf. Hiç olanın ya
kın ve uzaklıQı sOz konusu olmaz. Yakınlık 
Allah taralındandır. Vlne bu ayelle "Dua 
.dlnce kartılık verırtm" buyurulup, "u. 
bui ederim" veya "IıleOini ıynın yeri. 
ne getirinm" donmemii olması da önem· 
lidlr. Allah her duayı Işitir ve karşılık verir. 
Fakat bu karşılık verme bazen kulun isıe
Oini kabul elmeme şeklinde oLur. Kulun ls· 
teQ; belki dOnyasl ve ahireU için sonuçta şer 
olacaktır. Allah geniş itmiyle bunu blldiQln
den vf!Ya kulun duasına devam ederek kul· 
luKta derecesinin yükselmesini seOlamak 
gibi sebeplerle olumsuz karşılık vermIş OLa· 
bilir. 

Duada önemlı bir nokta da dOnya ile ilgi
Li bir şey Istenlyor ... a sebepleri n ihmal edil
memesi yani Allah'ın kevni (tabiat) kanun
laıına riayet edilmesidir. Başka bir Ifade ile 
sözlO dua ile fiili dua (eyıem halindeki dua) 
birlikte yapılmalıdır, Mesela kişinin tarlası· 
nı ekmesi, ziraatçilik ılmının gereklerini ye
rine gelirmesi fiili bır duadır. Bundan son
ra mahsulOnOn bir takım a,fetlerden korun
ması ve bereket islenmesl mOmkOndOr. 
Bunlar da fiili duadır. Yine bu yOzdendı r ki 
duada istenenler kevni kanunlara ay1<ın ol
mamalıdır. 

Dua ile ilgili diQer Onemli bir mesele de 
dua-kader iiişkiSidir. Vani dua kaderi deglş
tlrlr mi? DeQişlirirse kaderin ne anlamı kal
makladır. OeQişlirmiyorsa niçin dua etmek
teyiz? Çünkü Allah bir şeyin oıaca�ını bil i
yorsa ve dllemlşse o şey mulfaka olacak
Iır. OlmayacaOınl biliyorsa ve dilememişse 
olmayacakt ır Onun ilmi de, takdlri de de
glşmez. Ayrıca Allah gizli açık ner şeyı ve 
gönülıerdekllarl ve ziılndekileri bilir. Dua 
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eden kulun haLi zaten Allah tarafından bi
linmektedir. Şu Mide kulun IsleOlnl sözlO 
olarak bildirmesine ne gerek vardır, Ayrıca 
kulun kadere razı olması ve lesllm oıması 
lazmdır, Dua, kadere razt olmayıp kulun 
kendı dilegini Allah'ın dilegine lerclh olmu
yor mu? BOtOn bu gerekçeler iierl sOrOle· 
rekduanın gereksiz, hatta yapılmamasının 
daha Iyi oldUOunu savunanlar olmuşTur, Bu 
leredelOtlere karşı şu cevaplar verilebilir: 

ı-AIlah kulun dua edip eımeyeceQint de 
önceden bilir. Bu yOıden dua ile kaderin de
Oişmesı söz konusu degııdir, Kader bızım 
açmızdan baglayıcıdır. Allah bazı şeylerin 
meydana gelmesini bazı şarllara meseıa 
duaya bagrı olarak takdir eımlş olabilir, 

2-A11ah, kulun koıku Ile Omit arasnda ol
masını, dolayısıyla ne OmltSlzlıge ne de ŞI
marıklıOa kapıımamasını ister. Kullarını, kul· 
luk konusunda Imtihan elmek gibi hikmet· 
lerle kaderi gizlemiştir, Biz kaderi bllmedl
Olmize gör� kulluk gereOI dua edeceOlz ve 
kot'ku amit dengesi içinde bir hayat sOre
c�iz, 

3-Kader deOlşmeyeceOine göre, dua et
meyelim demekle hiç bir ibadet yapmaya· 
lım ve dü nyada hiç bir iradi tedbir almaya· 
lım, çalışmayalım demek arasında lark yok. 
lur. Her IkiSi de Cebriyecl bir görOştor. Aa
suluılah'a "H.r ,ey önceden takdir ediL
mi, •• amelın (yaptıklarımııın) ne fayd. 
.. var?" diye sorulunca, "VIpin, çall,.n 
hlrk.s ne ıçın yıratılmı, •• kındln. o 
kol.yı.,tınlmı,tıf' buyurarak çalışmanın 
ve gayretın gereOlne dikkal çekmiş, eeblr 
ite mu1lak hUrriyet arasında orta yolu tav
siye etmiştir, 

4-A.llah'lo, kulun durumunu nasıl olsa bil
diOi ve duaya gerek kalmadlOI meselesIne 
gelince, duanın illA söz ile yapılması şart 
deOildir. Kulun içten Allah'a yönelip Mlimi 
biliyorsun, işlmi sana havale ettım diye 
içinden geçirmesi de duadır ve belki da· 
ha ihlaslldır. 

S.Ouada kadere razı olmamak var iddi
ası da geçersizdir. Bir kere ileriye yönelık 
Isteklerimizde kaderi bilmiyoruz ki isteOlmi
ze aykırı Olup olmadlOI bilinsin. Kadarln or
ıaya çıkmasından sonrakI dua (hastalık gt
bi) da kadere razı olmamak degıı en ıyı kul
luk belirtisidir. Kaderin tespıt ediclsi ve en 
üslün kudret sahibine karşı a,cizlik ve gOç· 
sOzlOk duygularıvla yalvarmakl ı r  ve Aila� 
ın kudretinI IUraltır. Kul başın", bir şey go
�nce Allah'lan istekle bulunmayacak da 
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kimden bulunacaktır. Allah'lan daha kud· 
retli bır varlık var mı ki ona yakarsın. 

Ayrıca duayı emreden pek çok ayet mev· 
cuttur. Yanı dua eden Allah'ıo emrine uyu
yor ve Ibadet ediyordur. Dua kişinin baŞı Si
kışınca veya ihtiyacı oııaya çıkınca yapılan 
Istekler olarak de!)il. Allah'a karşı AclzliQl 
ortaya koyan bır ibadet olarak yapılmalıdır. 
Kur'an'd2 insanın darda kalınca Allah'a ya; 
k.o.rdı(Jını bcfirıen ayellerden, sadece sıkı
Şınca Allah'ın hatırlanmasının dOQru Olma
dlO,nı, mullu anlarda da Allah'a yakarma
nın ve dua etmenin gerektioını anlıyoruz. 
Zaten darda kalıp yapışacagı dal kalmayın
ca Allah'a yakarmak insanın psikolojik bir 
bzelllOidir. 

"ın.ın. bır zarır dokununca hımen 
içtınliki. Rabbln. yönal.ek du. eder. 
Sonr. ona (Aıı.h) kendıilndın bır nimet 
'IMdI ml önceden ona yalv.rmakt. oldu
Ounu unutur da onun yolundan nptır· 
mak ıçın Allah'a e,ler ko,maya ba,lar:' 
(Zomer: 8) Benzer ayetıer için bkZ: Zamer. 
49; Yunus, 12; Furkan, 13: Ankebut, 65; 
Aüm, 33; Lcıkman, 32. 

Duayı emreden eyetlere şu örnekleri ve
rebiliriz: "Rabbinize yelver.ak va glzUca 
duı ldln" (Aral: 85). "Rıbbiniz dldl kı 
bena due ediniz kı kar,ılık vereyim" (Ga· 
11r: 60). 

Duada ellerln kaldırılması Ile ilgili bazı te
r&ddOtler de akla gelebilir. Allah gökte de
Oildir. Mekandan mOneueh'ir. Niçin elleri
mlzi havaya kaldırıyorul? Önce ibadette bir 
yere yönelmek, AUeh'ın orada olmasını ge
rektirmez. Namaıda da Kotıbe'ye yöneliY0-
ruz, Halbuki Allah KAba'de olmakıan da 
mOnezzehUr. Belli bır yere yönoliş Allah'ın 
mekana ba�rnh olmasından deQil bizim 
mekana bagımll olmamızdan kaynaklan
maktadır. Yani diyebiliriz ki namazin k:ıble
si Kabe olduQu gibi duanın kolesi de gök
yOzOclJr. Ayrıca elleri yukarıya dOOru kal
dırmanın sembolik bir anlamı vardır. Bu 
davranış, muhtaç ve gOçsOı bırinin. zengin
lik, makam ve gOç bakımından üstün birin
den Istekte bulunurken takındı�ı yaka rış, 
hiçlik ve ihtiyaç halini temsıl eder, Başka 
bır deyişle eli yukarı doOru kaıdırmak alıcı 
olman'n ifadesidir. Peygamberimız bir ha
disinde "Yukand.kl ei (veren el) a,it{Jıd8' 
kı eld.n (alan erı üstündü!""' buyururken 
bu inceliOI ifade etmiştir. Ayrıca manevi üs
IOnlOkler ve yOcelik ler. maddi yükseklikler
Le senimlize edilir. Allah' tan istekte bulu-

DUH 

nurken yukarıya el uzatmak Allah'ın orada 
olmasının deQiI, onun yüce olmasının, bi
zim ise gOçsOz ve ona muhtaç olmamızın 
Ifade.ldlr. (S.POLAT) 

DUHA SURESI 
DuhA, kuşlUk vakti anlamına gelmekte

dir. Birinci ayene kuşluk vaktine yemn edil
diOi ıçın sureye DuM Ismi verilmişti r. Tama
mı Mekke'de Fecr suresinden sonra Şerh 
suresinden Once nazil olmuştur. Sahih ri
vayete göre, vahiy bir sOre geımemiştir. Bu
nu duyan müşri!<ıer "Muhammed'In AI. 
lah'ı onu terk etti, denklı" diyerek mO! 
minler arasında IItne çıkarmaya çalıştılar. 
Bunun Ozerlne bu sure na.zil oldu. 

Iıa.ıi vahyin bır mOddet kesilmesi Hz. 
Peygamber'da derin teessürc sebep ol
muştu. ÇOnkO vahiyO'nun meşakkat dolu 
yolda biricik aztOıydl. Azgın, Inatçı ve sapık 
ruhlarla karşılaştıOı, yakıcı ve kavurucu çÖL
de ane'ak vahiy sayesinde yaşıyordu. Alış-
1101 dost ve sevgi rayihasından yoksun kal
ması Yz. Peygar.ıber'l çok OzmOştO. YOCe 
Allah kulu ve RasulOnO yalnız bırakmadıOı
nı, gOneşln parlayıp yükselmeya başladlQl, 
gOndOzün gençliOI zamanı olan kuşluk vakti 
Ile her şeyin SOkun buldu{lu, karanlıOın çOk
togO geceye yemin ederek ifade eımiştlr. 

Karanııklann kalkıp parlak bir gökyOZü, ay
dınlık bir kUŞluk vakti nasıl bır insicam, 
ahenk meydana getirirse tıpkı bunun gıbı 
her Işin sonu, mesela peygamberligln baş
langıcına göre Şimdiki hali. ris;\letin başlan
gıcında vahyin başlamasına nazaran kesi
liş hall vahyln bır maddet kesi lmesine na
zaren tekrar başlaması, bunOan sonra pey
derpey her hareketin sonu, sonuç olarak 
peygamberliOin başlangıcına göre en son 
hAli ve bütün dünyaya nazaran ahi,etln pey
gamber için daima hayırlı olacaOınl bildiri
yordu . 

Ayrıca bu sutede YOce Allah sevgili P8)" 
gamberine şelaat makamını veı-eceQlni VB
adetmesinden hemen sonra, yetlme ikrar 
ve one zulmelrn(lkıen, Mtırını kırıp horla
makten men ediyor. Muhtaç Olana yumu
şak davranıp hayslyeıınl renelde etmeden, 
mal isteyene mal, Ilim isteyene Ilim verme
yi. Iyilik ve ihsanda bulunmayı emrediyor. 

8u sLreden sonra Kur'en'ın bitimine ka
d.aır Okunan her surellin sonunda tekbır 
getirmek sOnnettir. (M.K .ATIK) 
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DU HAN SURESi 
Mekke'de ZUhruf suresınden sonra ca

siye suresinde n önce nazil �an bu su ra 59 
ayet, 340 kelime, 1440 harflen meyaana 
gelmişıir, 

Surede Kur'an'ın çol< mübarek bir gece 
olan Kadir gecesinde lehvoı Mahfı.:z'dan 
dünya semasına indirildiği yar! kapalı bır şe
kilde açıkıanıyor. GöQUf1 Inşafilan SdHıca
�I bir dumanla geleceQı günü beklemeler: 
ve bunun da elem verici bir azap oıac�
�I bildiıiliyor. Nitekim ÇOk geçneden biJyOk 
bir kuraklık Mekke'de baş göstermiş, halk 
bunaimış, gözıer göOe diKilip bir bulut par
çası aramaya koyulmuşıu. Aşırı sıcaklı�ın 
havada bır duman meydan.:! getirmesi, ki
mine umut kimine de korku verdi. Derken 
Ebu Soıyan Hz. Peygamber'e gelerek dua 
etmesini. kuraklik kalkllQı takdirde iman 
edeceklerini SOyledi. Peygamberin duası 
üzerıne kuraklık kısmen kalk:ı, yüzler gOI
meye başladı . Fakat !nka.rcllar verdikleri sö
zO yerıne gelirmemisle rdir, 

Hz. AII'den gelen bir ,ivayette ise bu ko
nuda şunlar söylenmekıedır: "Kıyamet 
gerçekleşmeden önce semadan gele· 
cek bır duman fnklrcıların kuı.klann. 
girecek, böylece her birinin başı döne· 
cektır. MÜlnln de l .. zükAm gibi bir hll 
meydana gelecek, bütün yeryüzü de 
ocık yıkılml" lakel bacası olmayan bır 
eve dönecek." 

Surede Firavun milleıinin de zamanında 
böyle çetin bir sınavdan geçirildj�i va so· 
nunda da Mekkaliler gibi döneklı�in en çir. 
kinini sergUeyerek sözlerini t:;tmadl,,"lalı. 
her oevirde yalancı v'e döneklerin var olduk· 
ları misaller vererek açıklanıyor , 

DÜŞMANlıK 
Kur'an'da bu kavram (a·d· .... ) kökOnden lü

reyen kelimelerle ilade edilır. Bu kOk söz· 
IOkte uzaklaşmak, ayrılmak orta yoldan 
uzaklaşmak, haddi aşmak, tecavüz etmek. 
saldırrnak gibi manalara gel r. Türkçeye de 
geçmiş olan "adave!" bu kökten mastar· 
dır. "'Adüvv" ise dUşman anlamınacıır. 

Kur'An'da mOminin düşmanıarı arasında 
şeytan, kAlirler ve münatıklar zikredmr: 
"Şevıamn adımlanna uymayın. O sizin 
ıçın apaçık bır dD,m.ndır'· buyurulur. 
(BakarB: 178, 208; Enam: 142, Bkz: ArBf/22. 
YUsuf/Sı Kasas/1S. FatırıS. Y�sjn/60, Zuh-
ru1l62, sral53. . 

Şeytan sadece insanlııra, özellik:e mO: 
.. , 
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mınıere dOşman olmakla kalmaz, onların 
. arasına düşmanlık da sokar. "Şeytan fa· 

rıp ve kumır vasıtasıyla ar.mıza dü,
manllk ve kın sokmak ve slıl Allah'. an· 
mıktan alıkoymak Istiyor. Artık vazgeç· 
tlnlz değil ml?" (Maide: 91) 

Kalirlerin ve mOnatıkların düşmanlı�ını 
belirten ayetler de şunlardır: "Onlır (mO· 
natıklar) dü,mandır. onlardan sakının" 
(Münafıkün: 4) "Klflrler ılzin apaçık 
düşmanlanmzdırtar" (N lsa: 101) 

IGıIir1er ıçınce de mOminlere en çok düş
man ol;ın Yahudilerdir. "Insanlar içeriıin· 
de Inananlara en yaman dOtman olarık 
Yahudileri Ye (Allah'a) ortak ko,anlın 
bulurlUn" (Maide : 62). Fakat kallrlarin dOş
manı da Allah'tır. Allah'ın dOşman oldukla
nnı onun azabından hiç bır güç kurtaramaz. 
"Allah kAflrt.rin dU,manıdır" (8akara: 
98) "l(lm Allah'a, meleklerine, peygam· 
berterine, Cebrail'e ve MlkAlrd. dü,man 
olurs. (bilsin kı) Allah da kAfirlerin 
düşmanıdır" (Bakara: 99) 

MOminlerin kendilerine dOşman Olan Al
lah düşmanlaıını dost edinmeleri haramdır. 
"Ey Inananlır, düşmanlanmı 'le düş· 
manlırınııı dost edinmeyın" (Mümtehl· 
ne. 1) 

Allah, mOminlerin ve Allan'ın düşmanı 
olan Yahudiler ve H ıristiyanlar arasına kı· 
yame:e kadar sOrecek düşmanlık almıştır. 
"Biz onl.nn ar.larına ta kıyamete kadar 
dU,m.nlık ye kın atmı,ızdır" (Maıda: 64) 
"Biz Hıristiyanız diyenierin de sözünü 
a1mlt'lk, am. uyarıldıklan şeyden hisse 
almayı unuttular. Bu yüzden kıy.met gü· 
nüne kadar aralarına düşmanlık ve kin 
.. ldık" (Maida' 14) 

BOtün bu ayetlerde görüldl.i�ü çibt Allah, 
en buyük dOşmanlık sebebi olarak inanç 
tarkını göstermekte, boylece kSIiriere gü
venilmemesine dikkat çekmekte. aynı inan
cı paylaşan mOminler arasındaki düşman
lıkiaıın ise ı;erçek düşmanlık oımadıOma 
Işaret etmektedir. (Bkz: 0051 maddesi). 

Insanlar, özellikle de mu·."inler arasın· 
da duşmanilQı yok elmek 'ç'n, kotülOklere 
karşı kötülükle de�il, iyilikle karşılık vermek 
gere<ir. "Iyilikle köıülük bır olmaz. (Sen 
kötülüğü) en güzeı olan ,eyle SııV, O za· 
man (bakarıın kı) seninle arasında dü,
manlık bulunan kım •• , s.nkl ııcak bır 
doal oIuvennl,ıı�' (Fussıı •• : 34)(S.POLAn 
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EBABiı 
. EbA�il kehrnesi Fit suresinde goçmekle

dır. Kelıme anlamı sOrüler MII;ıcIe alay alay, 
fırka fırka. bölük böıak birbirl ardınca ge
len demek!lr. 
. AY�I.i kerima de bu kelime "ıayran" ke

��r.nesınden sonra sıta! olarak gelmiştir. 
Üzerterine balçıktlll1 yapılın sert ta,lar 

at.n Eb'bll kuşların. gönderdi" aen
mektedlr . 

. Hı.risliyanlı�t yaymak amacıyla Mekke: 
yı Istilaya yönelen Habeşistan'ın Yemen VA. 
lisl Ebrehe bır çok: fillerin de bulundugu 
güçıo bir orduyla Mekke yakınlarına kadar 
geldi. Amacı Seytullah'ı yıkmak Ile mukad. 
des topraklara Mkim olmaktı. Araplar Ise 
bu ha�iSede bır .... arlık gösıerememişlerdi. 
Son dm olan ısıam dini ise. henüz dQOma
mışıı. Olay Hı. Peygamber'irı dOOduOu yı_ 
la (aSllamakıaydl 

Allah Teal� bu kutsal beldeya Hıılsliyan
ları. sok�ak istememiştı. Bunun Için de AI. 
lah ın IradesI tecelli etmiş Ebrehe \Le as. 
kerlerinin üzerlerine taşıan ve çamurdan 
balçıklar yaQdıran kuş sürülerinı -Ebabii 
kuşlau- göndererek onları helak etmiş, pa
ramparça olmuş aQaç yapralc:larına çe\lir. 
mişli. Böylece Mekke halkı beladan ıı'urtul
muş ve Allah'ın kuvvetı karşısıncta Ebrehe! 
nin askerleri yok Olmuştu. (MKATIK) 

EBU BEKR 
Babasının adı Ebu Kuhale'dır. Hz Pey. 

gamber'ın en yakın arkadaşı, aynı zaman. 

EoA 

da kayınpederi (Hz. Alşe'nln babası) ve Ra
sulullah'ıan sonra ilk halifedir. Rasulultah! 
tan Iki yıı sonra vefat eımlştfr. Ilk MOsIQ
manlardandır. "SlOdik" IAkabıyla anılır. Sad
dık: Rasulultah'ıo getlrdiOi her şeyi kabul 
eden, gönülden inanan. imanda en ust(in 
dereceye ulaşan gibi anlamlar ifade eder 
Sıddiklik tasawufta peygamberlikten son: 
�a e.n bOyuk makamdır. Kur'An'da �rudan 
ısmı geçmese bıle ona işaret eden bir ayet 
me\lcultur Rasulullah'Ia (A.S.) Ebubekr'in 
beraber hıcreUerini anlatan bu ayet onun 
Rasulullah'a yakınhQmın da ifadesidir. 

"EQer siz ona (elçimiz Muhammed'e) 
yardım etmaz'a"'z iyi bilin kı Allah ona 
yardım elml,tI. Hani yalnız ıkı kl,lden bl. 
ri oldu�u hAlde InkAr edenler kendisini 
(Makka'den) çıkardıklan sırıda Ikisi ma. 
Oırıda iken arkada,ına "Ozülm. Allah 
bizimle berabardlr" diyordu, Allah ona 
.. kinetini (huzur ve güven) Indirdi ve 
onu sizin görmedlOlnlz askerlerle des. 
tekiedi," (Te"bEt:40) 

Sa�lam flvayetlere göre Hı. Ebubekir 
mllşrikler;n ezıyet eıtiOI bazı Müslüman 
köleıeri salın alıp azadederdl. 

Şu ayet onun bu davranışı hakkında na
zil olmuştur' "Ondan (cehennemden) 
uzak tutulur en mütlakl olan. O kı malı. 
nı vererek arınır" (Leyl.ı7.18). 

Ayrıca Hz. Peygamber'ın hanımı Hz Ha!. 
sa'ya sOyıeciOi bır sı rtı Hz. Halsa Hz. Ai. 
şe'ye sOylemış, bu durum Cebrejl t!i S. La· 
rafından Peygamberimız', bildirilince ÇOk 
üzülmüstu. Bu olay Ozetine şu ayet indi: 

8. 
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"EOer Iklniz (Hz. Peygamberin ıkı hanı
mı) Allah'. tövbe .dersenlz, kalbiniz ger· 
çekten (tövbe gerektiren bir duruma) 
kaymı:,t'. Ve eOer peygamb.r. kar" bir
birinize arka çıkarsınız onun dostu ve 
yardımcısı Allah, Cebrall ve mü'minlerin 
Iyll,rldlr. Bunun ardından melekler de 
ona arkadır' (Tahrlm:4). 

Bu ayeııeki mO'minlerin iyileri (salinO'ı 
müminin)nden maksadı n Hz. Ebubekir ve 
ömı:ır OlduQu telsir!erje belinilir (5 POLAD 

EBU LEHEB 
Peygamberimiz'in amcasıdır. Müslüman

ların azılı dOşmanlarından idi. Asıl adı Ab
duluzıa b. Abdul·Multalib'cıir. Yanakları çok 
kırmızı olduQundan ateşe benzetiterek 
"Ebü Lah,b: ate,ln babası" kunyesi ve· 
riidi�i sbylenH. ÇOk ateşlı ve cevval oldugu 
için bu kOnyenio verildiQi şeklinde rivayet
ler de mevcullur, Kur'�n'ın 1 1 1 .  suresi olan 
Tebbet suresi ondan bahseder, Hz, Pey
gamber Mekke'de yakınıarını IslAma davet 
ettiOinde Ebu Leheb: "Tebben tek (Mahva!. 
iki elin boşa çıksın, kurusun) bizi bunun için 
mi bır araya topladın" demiş, bunun Ozeri
ne Allah c.c. şu ayetlerı irıdirmiştir: "Ebü 
leheb'ln ıkı eLi boşa çıktı. Ona ne malı 
fayda verdi ne de kazandıkları. O, bır 
alevII ate,e girecek, (Cehennemde) 
odun hamalı olan kans, da koynunda bü· 
külmü, bır Ip olduQu hAlde (oraya gire· 
cek) (Tebbet suresi) 

Kureyş'in Bedir'deki yenilgisinden yedi 
gOn sonra adese denilen çiçek hastallQına 
benzer bir hasıa1ı�a tutuımuş ve ölmüştür. 
HastallQın bulaşması korkusuyla kimse 
yaklaşamadı�ı için cesedi kokmuş. ücret
le tutulan bir kaç kişiye cesedınin Ozerine 
uzaklan taş atılmak suretivle gömülmüştür. 
(S.POLAT) 

EBU TALIB 
Peygamberlmiz'in amcasıchr. Hayatı bo

yunca Peygamberimiz'; Korumuş. fakat 
iman elmekten kaçınmıştır. Rasulullah'ın 
ölüm yataQında iken bile ona iman telkin et
liOi ve Allah yasaklamadıkça senin için is
liQlar edeceQlm dedl!)l. bunun üzerine şu 
ayetin indi!)ı nakledirir. "Ne Peygamber'e, 
ne de iman edenlere, cehennemlik ol· 
dukları belli oliln mü,rikl.r için ·akraba 
bile ol .. l.r, istiO'ar etme yoktur," 
(Tevoe: 113) 

Su ayeıın ae bu olay Uzerine indiQ; beliı-
88 

KUR'AN BILIMLERI 

Iilir'· "Sen sevdiOini doOru yola lIetemal· 
sin. Fakat Allah, dlledlQlnl doOru yola 
ilellr." (Kasas:28fS6) (S.POLAn 

EHL·j BEVT 
Sözlükte ev halkı, aile topluluQu ma na

larına gelen bu kelime, Isıami ilimler lermi· 
noloiisinde Hz. Muhammed (S.AV)" n aile
si anlamında kullanılmıştır. 

Bu kavram Kur'an-ı Kerim'de bir yerde 
geçrnekledi'. ıAhzab 33/33) 

Ehl-i Beyt kavramı içme kimlerin girdiOi 
konusunda Is!am alimlerı arasında fikir bir· 
li!)i yoktur. Bazıları ehl·i beytin sözlOk ma· 
nasında, hareket ederek bunlar sadece 
Hz. Peygamber'in hanımlarıdır, çünkO Ra
suluılah'ın evinde devamlı bulunan onlardır, 
demişlerdır DiQer bir kısım alimler ıse. sa· 
dece Hz. Ali, Hz. Faııma, Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin ehl-i beyltendir, aemışlerdil. Bun
lara göre Hz. Peygamber'in hanımları da bu 
kavram ıçinde deQillerdir. Di�e( bir kısım 
Alimlere göre ise yukarıda adı geçen dört 
kişi yanında Hz, Muhammed (S,AVl'in ha· 
nımları da ehl·i bey te dahildirler. Bu son gö
rOş, Islam alimlerinin çoQu tarafından be· 
nimsenmiştir, 

Islami kaynaklarda sahabe ve tabiunun 
tamamının ehl-i beytten sayıldı!')ı yönde ri· 
vayetler de mevcuttur, (A.TOKSAAI) 

EMANET 
Hıy�nelin (hainlik) zıddı olan bu kelime 

Sözlükte, korkusuz ve asude olmale emin 
olmak, güvenli olmak anlamlarına gelir. Is
lami ıiimler terminalajisinde ise, her hangi 
bir şeyi bırısine gönül huzuru içinde ve kor
kusuzca vermek ve istenildlQi zaman geri 
almak demektir. 

Insanlardaki en yüksek ahlaki sıfaılardan 
birisi oian emanet, bir çeşit doQruluktur. 
Emanet duygusu, ahıaken saglam temeller 
üzerine kurulan bir ıoplumda daima en kıy
metli mane .... i bir deQer olarak yer işgal 
eder. Bu duygunun hakim olduQu cemiyet· 
lerde insanlar arasında güven ve bu gove· 
nin saQladıQı huzur mevcullur. 

Bu kavram. Ku(an-ı Kerim'de pek çok 
ayeHe geçmektedır. Yüce Allah, Ahzab su
,esinin 72. ayetinde "Doğrusu biz, emı, 
netl göklere, yere, daOI.r. sunmuşuldur 
da onlar bunu yüklenmekten çekinml,
ler .,.e koı1tup litreml!llerdlr" buyurmak· 
ladır Burada zikredilen emaneti. bazı tel
sirciler akıl, bir kısmı dini emirler. di�er bir 
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kısmı ıse sorumluluk şeklınde yorumlamış
lardır. Ayeıın mealinden de anlaşllacaQı 
Ozere daQlaon almakıan imlina ettigi so
rumlulugu (emaneti) ir.sanoQlu almıştır 

EmAnet, çok geniş anlamlara gelen kav
ramlardan bi risidir. Allah'ın insanlara ver
diOi bülOn maddi Ile manevi nimeller bu 
kavram ıçine dahıl olaca!}. gibi, in,sanların 
birbirıerine geri almak üzere verdikleri şey
ler de bu kavram içinde mütalaa edilir. Bu 
manada Allah'ın dinı ınsanlara verilmiş bir 
emaneııir, Insanlar. bu emanele riayet el
mekle mükelleflirler. Bu da ancak Allah'ı la
oımak ve O'nun emırlerine uyup yasakla
(ından sakınmak sureliyle olur. I nsanın bu
lün organları da Allah'ın kendisine bir ema· 
neıidir. Kul, bunları maddi .... e manevi tehlı
kelerden korumak zorundadıı. Çocuklar da 
Allah'ın anne-babarara bir emanetidir. Bun· 
tar, iyı terbiye edilerek yeıışliririrse Allah'ın 
emaneline riayet edilmış olur. 

Kur'An-ı Kerim'de emanele riayet edilme· 
Sini emreden (Nisa 4158) Yüce Allah, ema· 
nellere riayet edenlerin oıgun mUmin ol· 
duklarına Işaret etmişur, (Metnin 23/8: Me
Ariv 70132, 35) 

Hz, Muhammed (S,AV) de bır hadislerin
de emanete r iayetsizliQi mOnalıklık alame
Ii olarak nitelemiş (MUslim, Iman, 106), bir 
başka hadislerinde ise emanetler kaybedil
diOinde kıyametin yakın oldui:)unu (Buhari 
I hm, 2) belirıeıek emanetlerin işlerın ehil
lerine verilmesi gerekIlOine ışaret etmiştir, 
(ATQKSARI) 

ElYESA 
Elyesa, IsrailoQullarına gönderilen pey· 

gamberlerden biridir, Fakat hayaıı hakkın· 
da Kur"an-ı Kerim'de, kendisine iman etme· 
nın larz olduQu peygamberler arasında zik· 
redilmesinin dışında bir bilgi verilmemiştir. 
Iki ayetıe kendisinden bahsedilmektedir. Bu 
ayeıter, Enbıya suresinin 85 ve 86. ayetle· 
riyle sad suresinin 48. ayelidir. Bu ayetler
de Elyesa'ya peygamberlik verildiQi açık
lanmaktadır. 

Kaynakıarda Elyesa'nın, ilyas (A S) 
amcasının o{Ilu olduQu ve onun bli.ımunden 
sonra peygamber OlduQu zikredılmektedjr, 
Bu sebeple. o bıı nebiclir Zira kendısıne bir 
kitap verilmemış, kendisinden önceki pey. 
gamberın gelırdlQı hükOmleri halkına anlat· 
mışıır 

Ta rinçiler ise, Elyesa'nın Şam veya Pan
yas şehri hatkına peygamber ola/ak gön-

EMR 

denldıQtnr kaydederler. Bu şehirler hAten 
mevcuttur. Ancak bu konuda Kur'an'da her 
harıgi bir biıg! mevcut de�ildir. ıC KIRCA) 

EMR BI'l MA'RUF NEHY 
ANI'l MÜNKER ( Iyiyi EM
RETME,  KÖTÜYÜ YASAK LA
MA) 

Aklen ve dinen guzelti�ı bitır,en şeylere 
maruL aklın ve dinin kötu görduQu şeylere 
ise münker denıı, Şu halde "Emr bi'l ma: 
ru! nehy ani ' I  münker"i kısaca iyiliQi em· 
retme kölOlOOu yasaklama olarak lercume 
etmek mümkOndür 

Allah-u TealA bOlOn MOslümanlara iymO! 
emreden, kötulükten vazgeçiren bır ummet 
olduklarını beHrımiş (Aı.j Imran: tıO), ayrı
ca Müslümanların arasında da emı bi'l ma: 
rul nehy ani'l munker görevinı yapan bır 
grup bulunmasını emreımiştir (AJ·i Imran: 
104). 

Şu ayetler de bu görevi yapan mu'min· 
leri Ö\lmekledır: "Inanan erkekler ve ka· 
dınlar birbirlerinin vell,1 (dostu}dirier. 
lylllOi emrederı kötülUklen menederler, 
namazı kılırı zekıll verirler, Allah'. ve 
Ra.ulUne lIıal ed.ri.," (levhe: 71), 

Şu halde emr·; bi'l ma'rul ve'n Nehy·j 
ani'l mOnkel ıle -içiçe daıreleı şeklinde· her 
mu 'min fert sonra bu işi \:,zile olarak üst
lenenler, sonra da bulOn Isıam umrnetı gö
revl idlr, Burada ümmete ... erilen görev bü· 
tün insanllOI iylliQe yöneltip kötlllllkten 
uzakıaşt ırmakt ır, 

Müslümanların dOnya üzerindeki misyo· 
nu budur, Bu yOzden Insanlar arasındakI en 
hayırlı toplulukturtar, I nsanlar toplum Miin· 
de yaşarlar ve lerılerın ıyi ve köta davra· 
nışları zamanla toplumda yayılı, I nsanlar 
münkerleri işıeye işleye Met haline getırır
ler. Bunu önlemek ıçin ısl�miyeı ıyihOi em· 
redip kötülükıen menetme uzerinde çOk 
lazla durmuştur, Halla bunun tersını yap· 
mayı münatıkların !şi olarak göstermiştir, 
Kur'�n'da şöyle ouyrulur: "Münahk erkek· 
ler ve münalık kadınl.r birbirlerindendir. 
Kölülüğü emreder, IYIIIAe eng.1 olurlar 
ve elleri sıkıdır" (Tevbe, 67). 

Her mıj'nıın önce kendı nersine ıyili�ı 
emreaıp kOlUlOOO yasaklamah sonra çev· 
resindekı kışııere aynı şeyi yapmaııoıı Ml.ı: 
mın nemelazımcı olamaz, COnku 100lum 
lorllerden teşekkül eder. B..ı yOzden pey. 
gamberimız "Sizden biri bır münker (kö· 
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tülük) görürse onu eliyle değı,tırsln, bu
na gücü yelmezse diliyle dgOl,tlrsln, bu
ne da VUeü yetmezse kalbıyıe buğzetsln. 
Bu Imanın en uıyıtıdır" ouyurmuşlardır 

Bu hadiste "eliyle değlştlrsln"den mak.· 
sat maddi ve manevi otoritesiyıe ve gücüy
le veya sahip olduQu makam ve mevkiden 
aldlOI güçle kötülüklere engel olSun. Bu go
cü oımayanıar nasihat ve uyarda bulun
sun. Buna Imkan bulamayanlar ise o kölU' 
lüQe nemelazım demesin, içten tepki gös
tersin denilmektedir. Bu içten tepki ve kıı.· 
ma çok önemlidir. Kötülü�ün yayılmaması 
için bir emniyet engelidir. ÇünkG insan 111· 
ratan her şeye alışır. Kötüıokler& de içten 
kızılmazsa kişıye normal gelmeye başlar. 
Önce tepkisi kaybOlur. Sonra normsl görür. 
SOnra da kendi de o kö!Ülü�e düşebilif. 
Böylece kötülOkler bütün topluma yayılır ve 
gelenekiaşiL Bir mü'min kötülliöe kııma 
noktasının altına inmemelidlr, Bu nokta 1<6-
tültı�e dOşme noktasıdır. Aynı zamanda 
münkerle mücadelenin en alt sın ırıdır. Bu 
hadisteki el ile de�iştirmenin ıdareci ve ka
mu görevlilerinin: dil ile degiştirmenin alim
lerin, kalben kızmanın diğer MOstümanla
rın görevi oldu§unu savunanlar da mevcut
tur. 

Yine Peygamberimiz başka bir hadisle
rinde kölOlOklere karşı nemelazımcı dav
ranmanın bir toplumu topyekun helake sü
rükledi!');ni şöyle bir misalle çok güzel an
lalmakladır: "Allah'ın çlzdlOI sınırlara ri
ayet edenlerle bunlan aşanlar şuna ben
zer. Bır topluluk bır gemiye bindiler, ara
larında kur'a çekerek bır kısmı all kata, 
bır kısmı üst kata yerleştiler. Su lAzım 
orunca alt kaltakller üst kattakıleri rahat
Sız etmeyelim diye gemide bır delik açıp 
suyu oradan alalım dedııer, şimdi üstte
kIler onlıra müdıhale etmezs. toptan 
batarlar we helak olurlar. Engel olurlar· 
sa toptan kurtulurlar" (Buhari, Serlke, 6). 
MOnKerler (kotOIOkler) açıktan işlendi�l'lde 
veya de!')iştirilmedi�inde toplumun başına 
umumi bela ve musibeller gelece�i hadis· 
lerde belirtilmıştir. "MOnkerler açıkıan iş
lendiğinde. bülün toplum cezaya müs
tahak olur" (Muvatta, Kelam, 23) "Mün· 
kerfer deOl,tirflmezse azap iner" (T(rml· 
ii fiten, 8). 

Bır ayet-i kerimede ise "Öyle bir filna
den sakının kı, yalnız aranızdaki zalim· 
I.r. eritmekle kalmaz, bilin ki Allah'ın 
azabı çetindir" (Enıaı� 25). Bu ayetteki 
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umumi fi1nenin, kötülOklere engel oiunma
dıgında bütün toplumun başına gelecek be
ıalar olduOu telsirlerde belirtilmiştir. 

jsrailo�u llarının lanetlenme sebebi de 
munkerlerle mücadele etmemeleriydi. "Is
ral loOullarından küfredenler Oivud ve 
Meryem ot)lu ısa'nın dıııy� lanetlendi· 
ler. Bu, isyan .Imelerlnden ve saldırgan
lıklarındandı. 1,ledlklerl münkerden bir· 
blrlerini v8zgeçlrmezlerdl. Ne kötüydü 
yaptıkları" (Maide: 78-79). 

: srailoQulları avlanma yasa�ı olan gün
de balık tutarlar, içlerinden bir kısmı onları 
uyanrdı. AşaQıdaki ayette bu oıay anlatıl
maktadır. "Içlerinden bir topluluk "Niye 
;)Oüt veriyorsunuz Allah'ın helak adece· 
Al ve azaptandıraca(jı kavma?" demişti. 
Şoyl. cewap verdiler: Rabbimize maze
rel beyan edebilmek ıçın bır de b.lkl sı
kınırf.r. n. zaman kı onlar kendilerine 
hatırlatılanı unutlular. Biı de münker
den menadenlert kurtardık, zulmedanle· 
rı de yoldan çıkmaları yüzünden çetın 
bir azapl. yakaladık" (A'raf: 16d-16S). 

Bu ayet ikazlara uyulsun uyulmasın me· 
suliyetten kurtulmak için mQnkerie müca· 
dele gereOlni ifade eder. Fakat mi.ınkerle 
rrOcadele sırf vebalden kurtulmak için me· 
tcdsuz ve gelişigüzel yapılmamalı . etkili ota
cak metoolara başvurulmalıdır. (S.POlAT) 

EMSALÜ'L·KUR'AN (Bkz. 
KUR'AN ILlMLERIl 

ENAM SURESI 
E:nam davar anlamına geımektedir. Su

rede Allah'ır. insanların istıladesine sundu
Qu da\'arlardan, onların ürunlerinden söz 
edildiQi için bu Ismi almıştır. 

Sure-i celileyi ana hatlarıyla bırlikte şöyle 
özetıeyebıliriz: Surenln arzetmek isledi�i e n  
önemli husus, gökleri ve yeri. karanlıklan 
ve aydtntıkları düzenleyenin Allah olduQu . 
bildirilmeı<te, ilahi varl,Qın bi.iyüklOOıl anla
tılmaktadır. Mekke müşriklerinin ve o para· 
le:de bulunan insanların d6nOp tarihe bak
ması. yok olan milletlerin kalıntıları üzerin
de araştırma ve inceleme yaparaK onların 
YOk olma sebeplerinin anlaşılması isten
mektedir. 

Tevrat ve ıncil üzerinde ciddi araştırma 
yapanların son peygamber Hz. Muham· 
med'in gelece�ine dair bu iki kitapta daha 
önce haber verilmiş olduQunu aniayacak
ları bildirılmekta, Allah'a ve peygamberine 
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inanmayanların kendilerine yazık. ettikleri 
anlatılmaktadır: 

Dünya hayatının bir oyuncak ve e!)ıen
ceden başka bir şey Olmadığı, ahiret yur
du nun Ise Allah-tan korkup kötülüklerden 
sakınanlar için daha hayırlı olduQu anlatıl
maktadır. 

YeryüzOnde yürüyüp hareket eden her 
hayvanın, kanatlarıyla uçan her kuşun in
sanlar gibi birer ummel oldugu bildirilmek
te, Kur'an'da hiç bir şeyin eksik bırakılma
dı!,)ı ve ihmal edilmedi�j söyl enmektedir. 

Ilahi varııgı kendi varııgı içinde göreme
yen, gönOlleri maddenın kallll!')1 ite katıla
şan, böylece günah ve azgınlık baıaklıgın
da hakikatı, doQruyu bulamayanlara refah 
ve mulluluk kapılarının 3çllaca�1 böylece 
sevinç ve sOrur üzerinde ıken ılahi sünne
ıin lecelli etmesiyle kendilerini azabı" ya
kalayıvereceOi, böylece Omıllerinı yilirecek
leri haber verilmekiedi L  

Surede. Hz. Muhammed'e Allah'ın hazi
nelerinin kendi yanında olmadıOı, gaybı bil
mediOL kendisinin bir melek de olmadı!}ı 
haberini insanlara söylemesi istenmekle
dir. Gaybın anahtarlarının Allah katında 01-
duOunu, gaybı Allah'tan başkasının bileme
yeceQini. denizde ve karadaki şeyıeri Alla!): 
ı n  bilebileceQini düşen her yapra!}ın onun 
bilgisi dahilinde oldu!}unu, yerin karanlıkla
rında bir ıaneyi de Allah'ın bildi!)i haber ve· 
rilmektedir. 

Geceleyin insanları uyutup ölü gibi ya· 
panın, gündüzleyin neler kazandıklarını bi· 
lenin Allah oldugu bildirilmekte, kara ve de
nizir: karanlıklarından kurtaranın, gÖkleri ve 
yeri yaratanın Allah o[d�u, diledigine ol de· 
diQlnde o an oluverdiQj, görülmeyeni de 
görüleni de, olmuş ve olacaOI da O'nun bi
lece!}i anlatılmaktadır. 

ibrahim (A.S)'ln putperest babası ve kav
mi ile olan mücadelesi. ıShak, Yakub, Da· 
vud, Süleyman, Eyyüb, Yüsul, Musa, Ha
run, Zekerlyya. Yahya, isa. ılyas, ısmail, Ei· 
yesa , Yunus, LOt ve bunların zOrriyelleri
nin temiz ve kendilerinin de !azilel sahibi 
birer peygamber oldukları hususunda açık· 
lamalara yer verilmektedir. 

Daneye ve çekirdeOe yenıden hayat ve· 
rip yeşertenin, diriyi ölüden. öliJyü diriden 
çıkaranlO, sabahı orıaya çıkaranın, geceyi 
dinlenme ve sükünel bulma. güneşı ve ayı 
da hesap üzere kılanın, insanı bır tek ne· 
fisten meydana geliren;n, gÖkten su indi
rip de onunla her şeyin bitkisini çıkaranın. 

ENB 

hurma tomurcuklarından sarkan salkımla· 
rın, (ızümlerden bagıar, zeytin, nar ve mey
veler çıkaranın Allah Oldugu bildirilmekıe, 
göklerj ve yeri örnek51z ve modelsiz var 
edip vücuda getirenin, eşi ve benzeri olma
yan Allah olduOu haber verilmektedir, 

Gözlerin Allah'ı göremıyeceği. O'nun 
gözlerı g6rüp kuşaıacaOI, her şeyden ha
berdar oıaca!)ı bildi rilmekte. gerçekten Al
lah'ıan jnsanlara kalp gözıerini açacak, 
akıllarına ışık tutacak belgeler geldi!)i, kim 
göZünü açar. aklını kullanıfsa kendi lehine, 
kım de körlük ederse kendi aleyhine olaca
!)ı anlatılmaktadır. 

Üzerine Allah adl 21"" lmadan kesilen hay
vanların etinden yememeyı, günahın açIQınl 
da gizlisinj de yapmamayı. aksi MIOe nell
cede yapılanıarın cezasının mutlaka görü
leceQı bildirilmektedir. 

Surede dOşuncesizlik ve beyinsizlikleri 
yOzünden bilgisizce öz çocuklarını öklüren
lerle Allah'ın kendilerine rızık olarak sundu
Qu şeyleri, Allah'a iltira ederek haram kı· 
lanların sapıklar oldukları, maddi ve manevi 
çOk büyuk bir zararda oldukları haber ve
rilmektedir. 

ÖIO, akıtılmış kan, domuz eti, ilahi sınırı 
aşıp günah işleyerek A11ah'tan başkası adı· 
na bOQazlanan hayvanlardan başkasının 
haram sayllmadlQı, bunlardan darda kalan, 
zaruret miktarını aşmamak üzere ylyebili
nece!)i bildirilmektedir. 

Surenin son bölümünde Ise, hiç bir şe· 
yin Allah'a onak koşulmaması, ana-babaya 
iyilikte bulunma, yoksulluk endişesiyle ço
cukları öldürmeme, hayasızlıgın açlOına da 
gizlisine de yaklaşmama, Allah'ın haram 
kıldı!)ı canı haksız yere öldürmeme. yetimin 
malını yememe, ölçOyü tartıyı tam ölçme 

hiç kimseye güç yetiremiyeceQıyle tek
lille bulunmama, adaleti gözeıme, Aııah'ın 
ahOınl yerine getirme gibi hususlar anlatıl
makta, gruplaşarak dinlerini parça parça 
edenlere baQımh olmama bıldirilmektedir. 
(M.KEMAl ATıK) 

ENBIYA SU RESi 
Enbiya, peygamber anlamına gelen 

"Nebi"' keljmesinin çOkluğudur. Peygam
berler demektjr. Sure peyg amberlerden 
söz elliQi ıçın bu adı aımıştır. Ibrariim sure
sinden sonra. el·MI.i"mınün suresinden ön· 
ce Mekke'de nazil olmuştur 112 ayeılir 
Kur"an-ı Kerim'in 2t. suresidjr. 

Bu surede, hesap verme zamanı yaklaş-
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masına (agrnen, insanların hal§ gafleı için
de günlerını gecirdiklorı, Hı. Peygamber ve 
Kur"iın hakkında bazı ılııralarda bulunduk
ları, zalim olan nıce kavımlenn, zulumleri 
yüzunden hel�k edildikleri, k8inatın yaradı
lıŞı ve bu yaradılışıakı Allah'ın gücO ve kud· 
reti, Hz. Peygambefe verilen teselli, botün 
peygamberlerin de kavmi laralından alaya 
alındı�ı. ahirelle adale1 leraıisınin kurula
rak herkesin h3k ettlQi cezaya uOrayacaQı, 
Hz. ıbrahim, Hz. ıshak, Hz. wl. Hz. Süley· 
man, Hz. Dayud. Hz. Eyyub. Hz. Yunus ve 
Hz. Zekeriya ve mücadeleleri ele alınmak
la ve bu konularda bilgi verilmektedir. 
(C.KIRCA) 

ENFAL 
Enı.\!,  savaşsız alınan ganimeı ve hibe 

anlamına geıen "nefı" kel(mesinin çoklu
Qudur. Aynı zamanda Ku(an'ın 8. suresinin 
de adıdır. 

EnfAI sureslnin nAzlı oluşu, Bakara su· 
resinden sonra ve Aı-ı ImrAn suresinden ön
ce olup, 3().36. ayetler hakkında ihtilal bir 
yana, tamamen Medine·de nAzil olmuştur. 
Bu surede 75 ayet , 1231 kelime ve 5244 
harf bulunmaktadır. Surenin bu adı alma· 
sının sebebi, birinci ayatin harpıe alınan ga· 
nimetlerin Allah'a ve RasulOne ait olduOun
dan bahsetmekte oluşudur. Sure Bedir sa
vaşından sonra nAzil olmuştur. 

EnlAI suresinde ganimetierin kimlere ail 
olduOundan mOminlerin bazı vasıllarından, 
Bedir savaşı öncesi gelişen olaylardan, sa
vaş esnasında ve savaş sonrası orlaya Çı
kan hadiselerden. inkarcıların ve münafık
ların durumlarından, FirallUn'dan, hicret 
sonrası Ensar Ile muhacirlerin kardeş OlUŞ
larından bahsedilmektedir. 

Ganimetler (enIAI) aynı zamanda IslAm 
devletler hukukunun önemlı bir konusunu 
ıeşkil eder. Hz. Peygamber ve ilk Müs!ıj· 
manlar Mekke·deki yurtlarından ve malla· 
rından çıkarılıp da Medine'ye slOlndıkları 
zaman, düşmandan elde edilen ganimetler 
hakkında tatbik edecekleri bir kanunları 
yoktu. Bedir harbinden Müslümanların ga
lip çıkıp da Mekkeli müşriklerden bir çok 
ganimet elde etmesi üzerine çok geçme· 
den Kur'an ganimellerin taksimi konusun· 
da bu hükmü getirdi. Konuyla ılgili olarak 
inen ayetle. "elliniz kı, ganimaı aldJOmız 
Ii,yl.rin b.,ı. biri Allah'a ve Raiulüna, 
yıkınları, yoUmlara, yok5ull.r. ve yolcu
lara altlır." (Enlal, d 1) hükmü getirilerek gs-
90 

KUR'AN BILIMLERI 

nimetlerin beşıe dördü savaşanlara, beş
te bui de devlele !ahsis edildi. Ganimeı (En
fal). daha çOk düşmanla savaşıan elde edi
len menkul '19 gayri menkul mallara deni
liL Savaşsız olarak, sulhen ahnanlara ise 
"Ieyy" ıabir edilir Feyyin hepsi devlet ha· 
zinesine ve devleı başkanının emrine tah· 
sis edilmiştir. Kur'an'da, leyy'in Hz. Pey· 
gambere ait oldu!')unun beıirliimesi ve bu 
arada ıeyy'den bazı sınıfların da pay ala
ca!').nın belirtilmesi (Haşr, 6·10), leyy'in, 
devlet başkanı sıfatıyla Hz. Peygamberin 
emrine ve takdir salahlyetine bıraklldlQı an· 
lamındadır. Nitekim Hz. Peygamber'in Me
dine döneminde Yahudilerden ve diı)er top
luluklardan aldı!,)ı arazı ve ganimetierde za
manın şartlarına göre larkıı takdir ve tatbi
katı olmuş, Hz. Ömer de Irak topraklarını 
böyle bir yetkiyle ordu mensupıarına da!')ıt
mamışilf. (A.BAROAKOcjıU) 

ENSAR 
Hz. Muhammed (S.A.v.) ve arkadaşları 

Medine'ye hicret ettiklerinde. onları ıyi ka
bul ederek yardım eden Medlneli MüslO
manlar. 

Ensar kelimesi Kur'an·, Kerim'de iki yer· 
de bu anlamda kullanılmıştır. (Tellbe 9/100, 
117) 

Mekke'de 610 yılında bütün insanllOa 
peygamber olarak gönderilen Hz. Muham
med (SAV.) 622 yılına kadar burada Isıa· 
mı yaymaya çalışı!. Ancak Müslümanlar bil· 
hassa son yıllarda müşrikler tarafından iyi
ce sıkıştırılmaya başlamıştı. Hatta son za
manlarda müşrikler kendi aralarında Hz. 
Muhammed (S.A V)'i öldürme kararı aldılar. 
Işte böyle bir zamanda Ensar diye adlan
dırılan Medineli Müslümanlar, Hz. Peygam
ber ve arkadaşlarına kucaklarını açlılar. Ni
hayet 622'de hicrel dediOimiz Mekke'den 
Medine'ye göç gerçekıeşmiş oldu. Ensar, 
Mekke'den gelen Müslümanları (muhacir
ler) çOk iyi bir şekilde karşılayarak baQırla· 
rına bask evlerine misafir ettiler ve malla· 
rının bir kısmını onlara verdiler. Böylece 
kendilerine veril9n Ensar (yardım edenler) 
ismine layık oldular 

Ensar, Evs ve Hazrec kabilelerine men
sup idiler. Bu iki kabile hicrallen önce ken
di aralarında zaman zaman savaşırlardı. 
Hicrellen sonra aralarındaki kavga, yerini 
kardeşli{ıe bıraktı. Bu tarihten sonra bu ki
şiler, kabıleleri ile deQil. ensar ismi ile anıl
maya başladılar. (A.TOKSARI) 
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ESIR 
Savaşıa esi, alma hl,.susuna Kur'an iki 

ayetle d�rudarı temas eder Her iki ayet
le de (Enraı, 67. Muhammed. 4) Müslüman· 
lar yeryüzünde galip ve hakim duruma gel· 
dikten sonra esir alabilecekleri belirtilerek. 
duşmana belli Oir üslünluk saQladıktan son
ra esirtetin fidye karşıh�ı salıverilmesi ge
rekliOine ışaret edilıyor. Yine Kur'an'ın, dev
letin zekat gelirierinden bir kısmını "boyun, 
lan kurtarmaya" ayırmasını emreden hük· 
mü (Tevbe. 60). "köleleri hürrlyetine ka
yuşlurma ve düşman elinde bulunan 
Müslüman esirleri para karşılığı kurlar· 
mı" olarak yorumıarırnaktadır. 

Kur'an. yoksul, yelım ve esirın, biı karşı
lık beklemeksizin Allah sevgisı sebebiyıe 
doyurulmasını Ovmekıe (insan. 8-9), Hz. 
Peygamber de bir ÇOk hadıslerinde esirIe
re iyi ve insani muamele edilmesini ö{ıüt
lemektedir. (A.BARDAK�LU) 

EL·ESMAü'L· H ÜSNA 
" EI-Esma" isim kelimesinin çoklu�u, " el

HOsna"' da en güzel anlamındadır. Buna 
göre "el-Esmaü'l-hüsnil" lerkibi sözlükte 
en gOlel isimler anlamına gelir. islamı ilim· 
ler terminolojisinde bu kelime, Allah'ın isim· 
leri anlamında kullanıımıştır, 

Kur·an·ı Kerim'de bu lerkip dört yerde 
geçmektedir (A'raf 71180: Isr8,..171110: TaM 
20/8: Haşr; 59/24) Bunlaıdan A'ıaf suresin· 
de olan ayetin meali şöyledir: "En güzel 
Isimler (el·EsmAü'l·hüsna.) Allah'ındır. 
O'na o isimlerle dua edin. O'nun ismi 
konusunda e(irillOe sapanları bırakın. 
Onlar yaptıklarının cezasını görecekler· 
dir." 

EI·Esmaı.l'I-hOsna 99 ıanedir, Bunlar için
de hiç şOphesız en üstünü Allah 'sm·; şeri· 
!idir, Allah ismi, bülOn kemal slfallarını ken· 
disinde topıayan, eksık sılallardan lama, 
mıyıa uzak bulunan O'nun kendine has bır 
isimdır. Aııah, bu ısmi ne hakiki ne de me· 
eazi manada hiç bir varlı�a vermemiştir. 
Allah ismi, bütun uluhiyet (tanrııık) sıl alla
rını içine almaktadır 

Allah'ın di�er isimlerine sıfat da denil
mekıedir Insan ıçın yaraıanını bilmek çok 
önemlidir. Çünkü inanan kişi, kendisine 
ınarıdlQı yüce zatın varlıQınl, kimliQini bilme
den O'nunla Onsiyeı ve dıyalog kuramaz, 
Bu bAkımdan ınsanlar Allah'ın hususiyetle
rini bildiren isimleri de bıımeye muhtaç1ır

' lar. 

Eşi 

Kul , çeşitli durumlarında vazıyetıne en 
uygun bir isımle, AJlah'iI ,",ıyazda bulunmak 
ister. Mesela çok guç şartlar içınde Olup da 
ıJ;�hi merhamete muhtaç olan kiŞI. Alla!"')"a 
yalvarma anında O'nun "rahim ::acıyan" 
sılalına sar ılaeal(l ır, Günah işledikıen son
ra Rabbinden aflını isteyen kışı, O'na yak
ıaşacak bir vesile ararsil "Gaffar::çok 
atfeden" ve "SettAr= bütün ayıpları 
örten" isimlerine yapışacakllf 

Kulun kendisi ile Allah a�asır.da ıçınde 
bulunduQu vaziyete göre ılıŞkı kurmasına 
vesıle olan Allah'ın 99 adındaı1 94'u Ku(an
i Kerim'de diQerteri ıse hadislerde zıkredıl
rnekledi!. Ku(an·ı Kerim'de bulunanlilnn 74 
tanesı Mekke'de inen ayeUerde 20'sı de 
MedJne (Medeni)"de ıken ayetlerde geç
mektedir, (ATOKSARI) 

EşiTLIK 
Toplumda insanlar arasınaak! munase

beıleri düzenleyen kavramlardan birisidır. 
Bu kavram, fertler arasındaki ilişkılerde hak 
ve hukukun özünü teşkıl eder 

Kur'an-ı Kerim'de eşillik ile alakalı pek 
çOk ayet mevcuttur. Kuran-ı Kerim, hak ve 
vazife konusunda sınıflar arası ayı 'ımı la
mamen ortadan kaldıımıştır Yüce Allah 
şöyle buyuruyor' "Ey insanlar! Doğrusu 
Biz sizleri bır erkekle bir dişlden yaral· 
tık. sızı milletler ve kabileler haline koy· 
duk ki birbirinizi kolayça tanıyasınız. Al
lah bilendirı hab.rdırdır." (H ucu rAt 491�3) 
Allah bu ayelle insanlar arasında hiç bır 
ayırım yapmadan buıun ınsanları bir erkek 
ile bir dişiden (Hz, Adem ile Hz, Havva) 
meydana geldikterini hatırlatarak birbirıe· 
rine usıünlük iddıaSında bulunmamaıarı hu
susunu bildirmişti" Ayeııe geçen "Sizi mıı
leUer ve kabilel.r hAline koydu k kı, bir
birinizi kolayca tamyasımz" curnlesinden 
de anlaşllaeaOI Ozere insanlarm oeğışık uı· 
kelerde yaşayarak farklı dıl, Hk ve fenklp.re 
sahıp olmaları hiç bir zaman cŞııs'ı!�e se
beP olacak hususlcr deOıldir Ta,...· ıersıne 
insanların birbirini daha ıyi tanıyara'o( sa!1-
lam ilişkiler kurmalafina yönelık şeyleraif 
Ayetıe geçen "tear ül ;: Tanımak" kavı l'fI1l, 
doSlluk, sevgı ve hay�lta köHsııaşııan lOr , 
lukları yenmek için yardımiaşmayı beıirl
mekledir, 

Allah'ıan yukarıdakı ve benzeri mesaıları 
alan Rasulullah (S.A v.) da bOturı davranış 
ve sözler;ni bu esas uzere teSıS eımiştır, O: 
nun nazannda ırkıarı, aiJleri ve cinsleri ne 
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Olursa olsun herkes eşli i r Bıı nuıoeslııde 
şöyle buyurmuştur' "Ey Insınları Rabbı· 
niz bir, babanız birdir. Arap'ın Arap ol· 
mayana, Arap oımıııyııınt" da Arap'a üs· 
tünlOOü yoktur. Kaza kırrnlDnızın bey.· 
za, beyaıın da kırmızıya karşı üati»Jlü· 
Oü yoktur. Üstünlük ancak takn lIedlr�' 
(MOsned V/4 11) 

Kureyşlilerden henüz Isıam'ı yeni kabul 
eden bazı kışııer de yeni tesis edılen eşıt
lık prensidinı içlerıne sındırmede zaman za· 
man güçlOk çekmişlerdır Manıum1yye ka
bilesinden bir kadın, Mekke nın fethı esna
sında hırsızlık yapa!. Kadının bu halıne üzü
len bazı Kureyşliler eskıden cahiliyye dö
neminde oldu�u gıbi onun cezaya çarptı
rıımaması Için çere ar�!. Nihayeı Rasulul

lah' ın çok sevdigi H z. Usa:ııe'yi aracı ola
rak göndermeye karar verirler, Üsame Ra
sululiah'a giderek kadının af1lm ister Rasu· 
lullah "Aıı.h'ın koyduOu ceulerdan bır 
ceza hakkında benden şefsat mı Istiyor· 
sun?" buyurmuş sonra aylOa kalkarak 
şunları söylemişlir: Ey insınlar! Sizden 
öncekileri Allah ancak ,unun ıçın h.IAk 
etmıştır. Onlar aralarından şerelli biri 
hırsızlık ederse onu bırakırlar, zayıf olan 
çaı.,.a üzerinı ceuyı tatbık Ider1lrdl. 
Allah'a yemin oLsun kı, Muhammed'In 
(S.A.V.) kızı ntıma hırsızlık etse mutla· 
ka elini keserdım." (Muslim Hudud, 6-9) 
(ATOKSARII 

EVLAT EDINME 
Islam dini bu gün anladı�ımız anlamda 

evlal edinmeyi kabul etmemiştır. Dıger bir 
ıradeyıe, nesebi belli oısun veya olmasın, 
yabancı bir çocuOun karı·koca tarafınjan 
kendı nüfuslarına kaydettiriıerek evlat edi· 
nilmesi:-ıı lsıarrı dini kabul etmemiş, bu ara· 
da kimsesiz ve özellıklo de terkediımiş ço
cukların evlatiık yoluyla deOil de onun ne
sebinr zayı etmeyecek şekılde başka sos
yal ve hukuki kurumtar vasıtasıyla himaye 
edilmesini, bakıp büyutOlm_slni teşvik: et· 
miş, bazı durumlarda fertler için bunu dini 
bir vazıfe, devlet ıçin sosyaı bır gbrev say· 
mışlır, 

Kur'an bu Melı, Hz, Peygamber ' in evlat
hQI diye bilinen ve bu neseple çaQırllan Hz. 
Zeyd'le başlayarak yasaklamış ve bu konu· 
da şu geneı ılkeyı koymuştur: "Allah evlat· 
lık .ctlndlOlnlı klmsererl siz. öz oğul kı l, 
medı. Bunlar slltn ailzmızla löyıedl\1lnlz 
sözlerdir, Allııh i .. lölÜn dOOrusunu 
.Z 

söyler ve doQru yolu gösıerlr. O oAulle· 
rı kindl babalarına nispet edin. Bu, AI· 
lah katında doğruluğa daha uygundur. 
Şayet b.balannı bilmiyorsanız, onlar sı· 
zin din karde,lerinizdlr n dolUarınız
dır ... " ( Ah zab' 4-5) Böylece Cahiliyye top
lumunda ve bır çOk ıoplumda öteden beri 
yaygın olan bu Met yasaklanarak nesep· 
reriıı ve akrabalık ba!}ının ve bu ba�dan do
gan hakların korunması saglanmış, sun'j 
nesep ve akrabalık jle bunun yol açacaOI 
manZIJrlar ve günahlar önlenmiş olmuştur. 
( A, BARDAKOGLU) 

EVLENME (NIKAH) 
DOnyevi hayat ı ve uhrevi geleceOI iıiba· 

dyıe, lerdin huzur ve sandetini lemin ıtadar 
saoıam bir toplum tesisi de Islfım dınlnin 
lemel gayelerinden biridir. Işıe bu sebeple 
gerçek ferdi n eQiliminin ılk ocaQı olan ve 
gerekse ıoplumun lemel taşları sayılan ai
le müessesesine ve burun başlangıcı olan 
evlenmeye (n!kah) Islam ayrı bır önem ver
miş, Kur'aın da bu sahada gerekli bir takım 
genel ilke va kurallar koymuştur EvllliOin 
geıek lerdi, gerek toplumu ve gerekse in
sanııgı ilgilendiren bir çok hikmet ve gaye· 
sı vardır. Bu cOmleden olarak evliligln ga
yesi, aıleye huzur ve saaoet,topluma da iyi 
bir nesil temin etmektir Insan"!}ın devamı 
kadınla erkeQln berabeıligine ba�hchr. Bu· 
nun için de Kur'an evli"!}ı saglam teminat 

(Nisa: 21) olarak vasıl1anclırıp insanları ev
illiOe teşvik etmiş. zaman zaman evllliQin 
çeşitli hikmeTlerine temas etmiştir, "Allah 
size kındinizden 1,ler var etti, e,lerinlz· 
den de .Izln Için otlullar ve torunlar ya· 
rattı ve sızı güzel ,eylerle rızıklandırdı" 
(Nahl:72), " Içlnlzdekl bekirları kölelırı· 
nlzden ve cariyelerlniıden ıyı olanl.n Ile 
evlendırın. EOer yoksul lıeler, Alleh tut· 
fuvla onları zenglnle,lirfr. Allah'ın tutfu 
g.nl,Ur ve O her ,eVi bilendir" (Nür: 32), 
"Içinizden kendileriyle huzura kavu.-ca-
01012 e,lerl yeratıp, arınızda ıevgl ve 
rahmet var .tmesi (Allah'ın vart'" ve kud· 
retinin) belgelerindendır. Bunlırda. dü· 
,ünen toplum ıçın dersler vardır" 
(Rüm:21) ayeIlen böyledir. 

Evlenme ıle erkek ve kadının cinsi ihti
yaçlarını gidermeleri tabii karşııanmakla 
birlikte evliiıgin tek amacı bu d�ildjr, Cin· 
si duygu, neslin devamı içın bir araçtır. Ev
lillkte asıl amaç. karı-ı<oca arasında kuru
lan çok yönlü ve karşılıklı yardımlaşma ve 
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dayanışma içerisinde Isıami hayatın yaşan
d�ı en alt sosyal birimin oluşması ve bu or
tam Içerisinde salihkh nesmerln yetiştıril· 
mesidir. SaQlam aitelere dayalı toplumlar 
da saglrkh ve uzun öm0r10 Olurlar. Hz. Pey
gamber'in "EYleni" çoOıhn. Çünkü ben 
dlQer ümmetl.r. karşı sizin çoklUOunuz
i. öyü"ec.�im" buyurması da bu anlam
dadır. Kur'an'da (Bakara:22ı, NIsa: 12-24) 
evlenilmesi haram olan kadınlar ayrıntılı 
olarak belirtilmıştir. Bunlar uç gruptur" 
a)Nesep yönünden. Anne. kıı, kızkardeş, 
hala. ıeyıe kardeşin ve kızkardeşın kızları. 
torunları. b)SOI yönOnden. Sül emzıren an
neler, sül kızkardeşler c)Nıkah yönunden: 
Üvey anneler. karıların anneled (kayınvali
de, ovey kızlar, gelinler, ıki kızkardeşın tek 
nikahla birleştirilmesi. evli hur kaaınlar, Din 
farkından. üç defa boşamadan, çok evlilik 
sınırını aşmadan kaynakıanan dL�er evlen
me engelleri de vardır. 

Ailenin saadeti, çocukıarın �ıtımi ve ye
lişme tarzı evleneceklerln birbirlerini seçer
ken kullandıkları OL Çü ile yakıooan itgllidir, 
Bunun için de Hz. Peygamber kadınla zen
ginlik, soyluluk. güzellik ve dindarlık sebe
biyle evlenileceOini söylemekle birlikte, eş 
seçiminde dindarlı�ın ölçO alınmasını lav
siye etmişlir. Kur'an, karı-kocanın birbirine 
karşı hak ve sorumluluklarının olduOunu bıl· 
dirir: "Erkeklerin kadınlar üzerinde hak· 
ları, kadınlann da onlar üzerınde hakla· 
n wardır. Ve erkekler onlardın bır dere· 
ce üstündür" (Bakara:228) ayelı Ile "AI
lah'ın kimini kimine üstün kılmasından 
ötürü ve erkeklerin mallarından sarfel· 
melerinden dolayı erkekler kadınlar üze· 
rlne hAkimdirler" (Nlsa:34) ayeti hem bu· 
nu hatırlatmakla ve hem de erkeQe "Ka· 
dınlar1a Iyilik ve güıelllkle geçinin. EOer 
onlardan hoşlanmıyoraanız {sabredIn 
ho,lınmadlOınız bır ,evi Allah çok ha· 
yırlı kılmı, olabilir" (Nlsa:18) emır ve ıav
siyesinde bulunarak evlilık blrllOınin korun· 
masında kocaya ayrı bır gOrev yüklemış, aı
le hayatında sadakat, iyi niyet ve guzel ah
lakı ölçü almanın önemini belirımiştiı. 

Kur'�n'ın evlilik blrliOIMe taraflara, bıl
hassa kocaya yükledlOi bir başka sorum
luluk da adaleilir, Nitekim Kur'an, Türkçe
si kadınlar demek olan "Nın" sureslnin 
ilk ayellerinde, evlanme ve aıle hukuku ile 
ilgili hükümlerini bıldirirken once ir.sanl�ın 
ilk evımOine ve ılk evlilik birliQIlle dikkati çe· 
ket, Bir tek aiıeden üreyLp dünyaya yayılan 

EYY 

tıütun insanların. aslında aynı anne ve ba· 
badan gelmiş kardeşler olduQuna Işaret 
eder, Daha sonra da "Şayeı yellm kızlaf' 
La evlendlOlnlz takdirde onl8r hakkında 
edaletl yerıne getlrmeyeceOlnizden kor· 
kırsanız, liZi helal olan batka kadını.,· 
dan Ikl,.r, Uçer, dörder alın. O kadınlar 
araıında da adalell sa01ayama;yaçaoınız· 
dan kork.fsınız bır tane alın. Yahut ... 
hıp olduOunuz earlyelerle yelinin. Hak
sızlık etmemeniz ıçın en uygun olan 
budur" (Nlsa,3) buyurur GörOldugu gibi 
ayetin maksadı kaç kadın alacagını belirt
mekıen ziyade yetimlere zulmO önlemek 
Için başka kadınlarla evlenme yolunu gös· 
termek ve bu kadınlar arasında da adale
tın saQlanmasınl isıemektir, Bu sebepıe de
nilebılrr ki, Kur'an dördO geçmemek üzere 
ve oldulc:ça goç durum ve şarllara baOIı ola
rak erkeOin birden fazla kadınla evlenme
sıne (poligamt, leaddOd-(j zevcaı) Izin ver
mişlir. Izni adalet şarıına baOlamış ve ada
letsizlik haıınde ıek kadınla evlillOi (mono
gaml) tavsiye eımiştir. 

Çok kadınla evlenme adeıı, Isıam önce· 
si toplum ve dinlerin bır çOOunda bu arada 
Hıristiyanlık ve Yahudllik!e de meşru görO
len bır Meııl. Cahiliyye döneminde de bir 
Ost sınır olmaksızın erkeklerin diledikleri S8-
yıda kadınla evlenmesi hakkı ve geleneOI 
vardı , Isıam dinı bunu belli bir sayı ile ada· 
let şarıı dahil bir taktm hak ve sorumluluk· 
larla kayıtlandırarak insanlıOI ıek evliliOe 
doOru sovketmiştir, Fakat çok evliliOi de za· 
ruret halinde başvuruıacak bir yol gördO· 
QO Için yasaklarnamıştır. ÇünkO birden fazla 
kadınla evlenma imkanı, kadının kısırlıQı. 
hasıalıOl, savaşlar sebebiyle kadınların sa· 
yısının erkeklere oranla artması gıbı olaOan 
dışı durumlarda tarafların haklarını koruyu
cu daha adU bir yol alabilir, Ancak zorlayı
cı bir sebep ve hepsine karşı da adalelU 
davranma ımkanı yOksa bir kadınla evlllik 
gerekır. Yukarıdakt ayet böyle anlaşıımıştır. 
(A.BAROAKOOıU) 

EVLlvA (Bkz. Velij 

EVVUe PEVGAMBER 
Kur'bn'da ısmı Nisa, Enam, Enbiya ve 

Sa'd surelerinde dOrl yerde zikredilen, 
kendisinden " kulumuz" dıye söz edılen 58-
bırlı 1nsan orneoı olarak gosıeıı!en Eyyub 
PeygamDer, kendıJelIne ıman elmentn v�
clP oidugu peygamberleıden biridir, HZ. lt>-
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EZA 

(Cltli")"I., soyundandır Ayet-i kerimede Hz. 
�bra\)ır.' der. söz eClllirken "._.Ve onun nes
lınden oavud'u, SUleymen'., Eyyub'u. 
Yusul 'u, Musa'yı vt Hlrun'u hldiyete 
ulaştırdık. ışle biz Iyilik yapanları böyle 
mükilat1andırınz" (Enbiya:84). 

E yyı..� (A S)'Jn ılaı'i vat'!yt:: maz,ıar Oldu9u-
1'::..: d:ı şu ayet bildirrnekıedir. "ıbrahim'e, 
Ismall'a, ıshak'a, Yakub' •• Yakub'un ço
cuklarına, isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Ha· 
run'a. Süleyman'a da vahyettlk" (Nisa: 
163) 

Kur'an, Eyyub'u� kavmiyte yaplıQı müca
deıen:n konusu hakkında aCıklayıcı bir bil· 
gı vermemekieo,r. Kuran a göre o daha 
çoı< şıddetlı belala/a mLl>leıa oımuş, büyük 
sıkıntııara kallanjTIlş, tukenmez bir sabır 
göStermiş, gOrevinde kusur eımemiş, şika
yetla bulunmamış. sıhhal ve aliyete karşı 
şüi<retmiş, zenginlik ve rahatlıkla azmamış, 
YOkluk ve ıs!ıraplara aa ısyan etmemiş bir 
pt)ygamberdir Nitekim Kur'an bu hususu 
şöyle anlatır: "Doğrusu biz onu sabırlı 
bulduk, o ne güzel kuldu. Gerçekıen o 
tamamen Allah'e yönelmi,tl" (Sa'd' 44) 
(M.K .ATIK) 

EZA N 
Kendine mB:hsus söz ve eda şekliyle, na· 
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maz vaktln:n girdiCini bHdirmektir. Kur'an' 
aa namaz vakitleri girdiQinde ezan okunma
sını doğrudan emreden bir ayet yoktur, Sa
dece "Ey Iman edenler, cuma günü na· 
maz ıçın nlda edlldlQI (ezan okundu6u) 
vakil derh.ı Allah'ın zikrine ko,unu%, 
alım satımı bırakınız. BII •• nlz bu ılzin 
ıçın daha hayırlıdır" (Cuma:9) buyuruıa
rak eıandan bahsedilmekle birlikte, esasen 
cuma namazının önemine işaret edilmek· 
te, bu esnada artık ticareti ve gOnlük meş
guliyatter; bırakıp namaza kOşma emredil
mektedir. 

Ezan, Medine'de hicretln birinci senesi 
uyguıamaya kOnmuştur, Müslümanların ço
Calması üzerine namaz vakitlerini., girdiCi
nin duyurulması ve Müslümanların cema
atle namaza çaQırılmasl ihtiyacı hisseali
miş, bu esnada Hı, Peyçamber'e vahiy ile 
sayıları yitmiye kadar ulaşan sahabiye Ise 
,Oyalarında bu gOnkO ezanın şekli OOretil· 
miş ve böylece ezan uygulamasına başlan
mıştır, 

, Ezan, sOn net-i mOekkede ise de. Müslü· 
man toplumun açık zahiri alametlerinden, 
ayırıcı vasıflarından sayıldı{jından eıanın 
okurması ve korunması yönOnde ötede n  
beri hassasiyet göste rilmiş, toptan lerkedil
mesi haram sayılmıştır. (A,BAROAKOOLU) 
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. FAIz (Riba) 
IslAm başeri münasebetlere ve iktisadi 

hayata çok gerekli gördOOO noktalarda, ıa
ruri addelligı müdahalelerde bulunmuştur 
Ku(an'ın Iktisadi hayatla ilgili olarak gelir
digi temel esaslardan biri de laiz yasagı
dır. 

Kur'an. cahiliyye Arapları arasında çOk 
yaygın olan ve insanların birbirlerini SOmur
mesine ve emeksiz kazanç saCiamasına 
vesUe olan faizi (riba) kaldırmış, onların 
"Faiz de bır nevi tıcarettır" sözime kar
şılık olarak Kur'an "Faiz yiyenler, ancak 
,eylanın dokunup Çlrptıtiı kimsenin 
kalktıGı gıbı kalk.rlar. Bu. onların "Ah, 
verlt de faız gibidir" demelerinden ölü· 
rüdür. Oyıı Allah, all,verl,ı helal, faizi 
haram kılmı,tır. Kime Rabbinden bir 
öOüt gelır de yaz geçers., geçmişte olan 
kendisinindir Y8 1'1 de Allaha kalmıştır. 
Kım tekrar (Iaize) dönerse onlar ateş hal· 
kıdır, orada .bedt kalacaklardır" (Baka· 
ra, 275) ayetiyle açık bir cevap vermış ve 
kesin hükmünü koymuştur. 

Kur'An, Allah'ın laizi mahvedip sadaka· 
ları artırdlQını beyan ederek (Bakara. 276) 
insanların zannettiQin.n aksine olarak. ha· 
kikaııe faizin kazanç. zekaı ve sadaka ver· 
menin kayıp oımadıgm. beyan eımiştir. Yi· 
ne Kur"an, "Ey Inan_nlar, Allahtan kor· 
kun, eOır Inanıyorıanız faizden geri ka· 
lın kısmı bırakın" (Bakara. 276) hitabı iie 
münıınleri faizı lerketmeye davet etmiş, 
devamla "EOer böyle yapmazsanız o tak· 

FAl 

dirde Allah ve Rasulü Ile savaşa girdiği· 
nizi bilin. Tövbe ederseniz ana sermaye· 
niz sizindir. Ne haksızlık eder ve ne de 
haksızlıO_ uğratılırsınız" ayetıyle (Baka· 
ra, 279) faizde ısrar eımenin ne denli bü· 
yük günah ve vebal olduQunu ve laizın zu· 
lum olduOunu belirımışiir. 

Kufan, la izin haram OlduQunu mÜ·min· 
lere deOişlk vesilelerle hatırlatrr (AH ımraın. 
130, Rum. 39) ve Yahudilerin faiz yemeleri 
sebebıyıe uQradıkları ve uQrayacaklarl aza· 
bı örnek gösterir (Nısa, 159-161). 

Kur'a,n laizin ne olduQunu, şart ve hu' 
k.Ümlerl üzerinde ayrıntıya girmemiş olup 
hadislerde bu konuda daha çOk ayrıntı var· 
dır. Kur'an'da Hearet ve helal kazanç teş· 
vik edilmiş, çeşitli kazanç yolları gösteril. 
miş. bu arada hem Insanları ılahi bir sına· 
va tabi tutmak ve hem de insanların birbır
lerine zulmelmesine mani olmak, sömüru 
ve hakSıZ kazancı önlemek için bir lakım 
kaıde ve yasaklar getirilmiştir. Faız yasaQı 
da bu grupıandır (A.BARDAKOGLU) 

FAKiR·FAKR 
Fakr. genelde zarurı ıhtıyacın varlıoı de· 

rneklır Bu anlamda lakr. bu dünyada ya· 
sadıCı sürece her Insan 1erdıne yayılmış bu· 
lunan ve halla bı.itün va' oIanlafa ait bir du· 
rumdur: "Ey Insanlar, siz Allah'. muhtaç 
kimseler,Iniz, Oysa Allah muhtaç değil· 
dir ve O daima övülmeye 18yıklır 35/15", 
" Blz, onları yemek yemeyen bir ceset 
olarak yaratmadık ve onlar kalıcı da de· 
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§lIIerdlr 2118," Bu ayetıerde insanın zaruri 
ihtiyaçları (fakr) ile çevrili oldu�u ifade edil
mıştır, 

Fakr. gelır va k:azanç YOklugu anlamı na 
da geımektedir. Kur'an. sadakaların ve yar
dımların. kazancı ve gelıri oımadıg ı halde 
dilenmey@n vegörenlerin zengin sandıkla
rı kimsel@re verılmesini teşvik eder. BOyıe
ıerı. Kendiıerini Allah yoluna adamış ve in
sanlardan bır şey Isıemeyi Allah'a bağlılık
ları He bagdaştırmayan kimselerdir. (2/273) 
"Sadakalar, zekatlar, ancak laklrlere ... 
aittir. 9/60." 

Fakr. akıı ve kanaat yoksullu�una da ad 
olmuştur. Asıl YOksuııuk da budur Çünkü 
Hz. Muhammed, bu lür yoklu§u inkar için
de olmak haliyle hemen he-ııen aynı gör
müştür. Buna karşılık, asıl zenginlik akıı 
ve gönül zenginilOidir demiştir. 

Fakr, Allah'a muhtaçhk anlamını da ila· 
de eder. Musa (A.Sı "Rabbim ben, senin 
bana indirmiş olduğun hayra, muhtaçım 
demiştir. 28/24" Hz. Muhammed de, "Ey 
Allah'ım, kendimi sana muhtaç görmem 
suretiyle beni zengın yap, kendimi sana 
muhtaç görmemek gibi bır yoksullukla 
beni yoksullaştırma" diye dua etmiştir. 

Fakr. muhtaç olma ve YOksulluktur. Bu 
Mi içinde olan kimseye de lakir denir. (Ha· 
san ŞAHIN) 

FASIK·FISK 
(Fe·se·ka)nın Arapçadaki söz\u anlamı, 

oıgun hurmanın kabuaundan çıkmasıdır. 
Yani bu kelime kökünde dışarı çıkma anla· 
mı vardır. Kuran'da tıu kelime Allah'ın emir 
ve yasaklarının dışına çıkma anlamını ka· 
zanmışlı ı. Adem'e (A.S) secde etmeyen şey· 
tan için Kur"an'da "fe·se·ka an emri rab· 
bihi: Rabbinin emrinden dışarı çıktı" 
(Kehj:50) denmektedir. 

Fısk Kur"an'da iki anlamda kullanılmıştır. 
1·KÜ!ür veya nifak anlamına. ki dinden 

çıkmak demektir. Mesela "Allah onunla 
(Kur'An'daki meselelerle) sadece 'Asık· 
lan saptırır, Onlar ki söz verip bağlandık· 
lan sonra Allah'a verdikleri sözü bozar· 
lar ..... (Bakara' 26-27) "Ay.llerimizl yalan· 
layınıara haklarından dOlayı azap 
dokunur" (Entım:49). "Biz sana açık ayet· 
ler indlrdik. Onları ancak 'asıklar InkAr 
eder." (Bakara.99). "Elller kitap ehll lnan· 
mı:, olsaydı. elbette kendileri için iyi 
olurdu, Onlardan inananlar da var ama 
çok fasıkiır" (AI-i Imran: 110). liOnlar Ai· 
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lah'ı ve Rasulunu inkar ettiler ve 'isık 
olarak öldüler" (Tevbe.84). "Münafıklar 
(var ya) işle onlar 'asıktırlar" (Tevbe: 67). 
"Allah fasıklar toplulu§unu hidayete 
ulaştırmaz" (Maide. ı08, Tevbe:24) "Bun· 
dan sonra kım kü'rederse onlar 
'A5Ikhrlar" (NCır:S5). "Mümlnle tbık bır 
oLur mu, olmaz tabii" (Secde:18). "Böy· 
lece rabbının, fasıklar için söylediği ·on· 
lar Inanmazlar' sözü gerçekleşmiş 
oldu" (Yunus. 33). 

2-MOmin olmasına raamen büyOk go
nah işleyen veya küçük günahlarda ısrar 
edenler. Fasıkın bu anlamı için şu ayetler 
örnek verilebilir: "Namuslu kadınlara zl· 
na Iftirası attıktan sonra (bu suçlamala· 
rını Ispat ıçın) dört şahit getirmeyınle· 
re seksen değnek yurun ve artık onların 
,ahitiiğini ebedt olarak kabul etmeyin, 
onlar fisıklırlar" (NCır:4). "Uzerine Allah! 
ın Iımi amlmadan (kesilen hayvanlan) ye
meyin. Çünkü o hskltr" (Enam:121). Fıs· 
kın bu ıkinci anlamı için ayrıca bkz' Baka· 
ra:282 . .&.ral:163, Hucur�I1 :11 .  Maide:3. 
Enam:14S. 

Ikinci anlamıyla fasık, işledi{ji amelle is· 
lam dairesi:ıin dışına çıkmamış olan günah· 
kar mü'mindir Burada birinci manada din· 
den çıkma deOil, Allah'ın bazı emir ve ya· 
saklarının dışına çıkma anlamı vardır. Fa· 
sık, yani günahkar mOmınler ·şayet Allah 
affetmezse- ebedi olarak cehennemde kal
mayacaklar, günahlarının azabını çekıikten 
sonra cennete gideceklerdir. 

Kur"iin'da 50'den fazla ayetle !ısk terimi 
geçer. Bunların çoOunda !rsk kelimesi din· 
den çıkma, kOlül veya müncıfıkhk anlamı· 
na kullanıımıştır. (S POLAT) 

FATIR SURESI 
Melaike suresi de denilen bu sUle Mek· 

ke'de Furkan suresinden sonra, Meryem 
suresinden ö'nce nazil olmuQ. kırk altı ayet, 
yedi yüz yeTmiş yedi kelime, üç bin yOz otuz 
harltir. 

Surenin iik ayetlerinde üç bOyük gerçek 
anlatılmaktadır. Şu varlık alemlnın buyük· 
luOünü ve kaınatın guzeııi�ıni seyredip, yok· 
lan var eden YOce Aııah'ın biıHaı, rahmeti 
ve sayısız nimetlerinin sonsuZlu{ıu ve onun 
kudretinde oldu{ju ve ondan geldiai ve on· 
dan başka yaratıcı ve ıızıklandırıcının bu
lunmadıaı anlatılıyor. Kullırde ısrar eden 
muşfikıerin durumlarına ÇOk. üzOlen ve bu 
yuzderı neredeyse kendini harap etmeye 
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yönelen Hz. Peygamber'e uyarıda bulunu
luyor. Hidayetin Allah'a all olduQu bildirilı· 
yor. Gerçek azizliQin, şan ve şerelin iman 
temeli üzerinde yOkselen gOzel, ıyı, yararlı 
amellerle meydana geleceQ; bildiriliyor. Bu 
surenln özelliklerinden biri de dOnya haya
tının insanı maOrur etmemesi, aldatmama· 
5ı, dünyaya dalıp da ahiret görevıerini unut· 
mamayı, donya ıçın ahirali leda etmeme· 
yı. Allah bagışlayıcı, merhamet edici, her 
şeyin vekili diyerek. günahlara, görevleri 
kOlOye kullanmava kalkışmamayı açıklıyor. 

Bundan sonra. en bOyOk düşman olan 
şeytanın mO'minleri alevii ateşe sOrükleme
ye uQraşılQı açıklanıyor ve bundan dolayı 
da \lesvesesi ile insanı sapıtmak için uQra· 
şan şeytamn oyuncaQı haline gelmemeyi, 
her zaman dikkaUI ve hazır vaziyette bulun
mayı hatırlatıyor. Milletlerın tarih sahnesin
de kalabilme ve silinmedeki iıa.hi sOnnetin 
rolu açıkıanıyor. 

Kıyamet günO her insanın kendı sevap 
ve günahlarıyıa başbaşa kalıp hesap vere· 
ceOi, yükü a�11 olanın taşıması için yakını 
blle olsa yükOoden hiç bir şeyin başl<ası ta· 
rafından taşınamayaca�ı, her koyunun ken-
di baca�ından asılacaQı sözünün orada 
gerçekleşece�i bildiriliyor. 

8u surede gölıer önüne şertlen en 
önemli Iki tablo ile karşılaşıyoruz. Biri rüz· 
garın denizden kaldırd�ı bulutları önüne ka· 
tıp gOlOrmesi, bulul haline getirmesi. son· 
ra da bu bulutun Allah'ın kudreti ile çızilen 
yolu takip ederek hedefine varıp ulaşma· 
sı, susuz beldeyi su ile hayata kavuşturma· 
sldır. DiQerl ise ilim adamlarıyla cahiller 
arasındakı lark belirtilirken kOrle görenin, 
karanlıkla aydınlı!}ın, serinleHci gölgeyıe ya· 
kıcı slcakllCm hir olmadlOI örnek verilerek 
açıklanıyor. Kur'An'm. Hz. Muhammecfin 
ümmetine miras olarak gönoerildi�i bildi· 
riliyor, Kur'an'a inananlarm üçe ayrıldıkları 
zikrediliyor, kimi Insanın kendine haksızlık 
ettiQi, kiminin ortalama bir yol takip elliQi 
kiminin de hayırlı işlerde One geçıiOi ve ger· 
çek faziletin de bu oldugu bildiriliyor. 

Surenin son kısmında Ise, yeryOzünde 
gezip dolaşmak. önceki milletlerin tarihle· 
rlne göz atıp sonuçlarını dOşünmek, onla· 
rın yıkılıp yok olma sebeplerini araştırmak, 
kalıntılarını gorüp incelemek ısıeniyor. 
IMKATIKI 

FAL OKLARI IBk •. FALCılıK) 

FAT 

FALCıLıK 
Kur'an gaybı bilenin yalnız Allah oldugu

nu sık sık tekrarlar. 8u sebeple, bir nevi 
gaypıan ve gelecekten haber verme alen 
falcıhQı, fala inanmayı, bu vasıla ııe Insan· 
ların somOrOlmesini yasaklamış, bu Işlerin 
tısk, yani büyOk gOnah olduQunu bildirmiş· 
1Ir. Ayeııe •• ... v. tıl oklırı il. kı.m •• ırı, 
m.nıı aize haram kılındı. Bunl.r tl,ık· 
tır" (Malde: 4) buyurulmakıa, ..... f.i okl.n 
(il. fıl bıkma v. b.ktırm.) " Y'.n 1,ln· 
d.n bir pislik" (Ma-ide:90) olarak vasıflan· 
dırılmaktadır, 

Hz. Peygamber de sihlr yapan, lal bakan 
ve baktıran kimsenin Müslüman toplumun 
bır üyesi sayııamayacaOml, falcıya inanan 
kimsenin Hz. Muhammed'i inkar etmiş ola· 
caQım bildirerek Isıam m genel öQretisi ile 
sihir ve lalcılık arasındaki çelişkiye dikkat 
çekmiş, insanları lalcıh�ın yol açaca\11 iıi· 
kadi ve ameli zararlardan korumak istemiş· 
tir. IA.BARDAKOOLUI 

FATIHA SURESI 
Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidiL Mekke'de 

nAzlı oldu, yedi ayetlir. 
FAtiha kelimesi, Fatih sıfalından nakIe

dIlerek "açılac.k veya tedrict oıar.k m.y
dan. gelecek ,.ylerin ba,langıcl .nl.
mında kullanıldı(;ından" sureye isım ol
muştur. 

8u sureye pek çok Isim verilmiştir, bun
ları şöyıe Ozelleyebiliriz: 

1-Ku(an'da ilk sure olması, namazda v.b. 
yerıerde en çOk okund,..uOu veya Ilk nazil 
olan sure OlduOu için FATIHATÜ'L-KITAB 
denmiştir. 

2-eI·Fatiha (birinCi ismin kısaltılmış şek
Li veya başlı başına bir isimdir.) 

3-Ummu'l-Kur'an. 
4·Ummu'I-Kitap (Kur'an'ın bOtün surele

rinin esası ve menşef olması doıayısıyla bu 
Isimleri aımıştır )  

5-el..fsas, 
6-el..vafiye 
7-eI-Kenz 
&-es-$ebu'I-Mesani (Seb'u"dan maksat 

yedi ayet olması. mestıni'den muredın ise 
lekrarlanması kast olunmakıadlf. Her Müs
lüman günde en az on yecıi defa bu sureyi 
farz namazıarda lekrarl.maktadır. Buna 
sünnetle' i de iıave edec6k olursak bu ıok· 
rarlayış iki misli daha anmaıuadır.) 

9-eI·Kitaye. 
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tO-es-SaMit (Fatihasız namaz olmaması 
sebebiyle bu isim verilmiştir. ) 

l1 -eş-Şükür. 
12-ed·Oua. 
13-eş-Şifa veya eş-Şafiye (kalOln mane· 

vi hastalıklarını giderdigi için bu adları al· 
mıstır.) 

14-Wlimü· I·MeS'sle (dilek youarını öOrel
lig, için bu isim verilmiştir.) 

Surenın yedi ayel olduQunda büWn mü
fessirler inilak halindedirler. Ancak Besrne· 
le'nin bu sureden bir ayet olup olmadıgı 
hakkında ihtilala doşmüşlerdir. Besmete! 
yi ayetten saymayan Haneliler "En'amt. 
aleyhlm"i bir ayet kabul ederler. BOylece 
ayet lerin sayısı yediye uıaşmış olur. (Bu ko
nuda fazla bilgi için Oesm_l. maddesine 
bakınız). 

Surenin Mekke veya Medine'de nazil 01-
duQunda ihtilal vardır. ıbn Abbas. Katade 
ve Ebu'ı-Aliye gibi alimler surenin Mekke:. 
de nazil oldu�unu söylemektedirler. Ebu 
Hureyre, Mocahid, Ata b, Yesar ve Zühri gi
bi alimler ise Medine'de nazlı olduQunu id
dia etmektedirler. 

Surenin bir kısmının Mekke'de, namaz 
farz kııındlQı zaman, dlQer yarısının da Me
dine'de kıble de\1iştlrilirken nazil OlduQu da 
söylenmişlir. 

Beş vakit namazın Mekke'de farz edildi
Qine ve cenaze namazından başka bütün 
namazıarın Fatihasız kılınamayacagına gö
re surenin Mekke'de nazil olmuş butundu
guna hükmetmek gerekir. 

Sure kısa olmakla beraber Islam dOşün
cesinin özünü içine almaktadır. ŞOkur, 
hamd ve senaya gerçek ıayık olanın AJlah 
oldugu, Allah'ın sayısız nimellerinin bütün 
mahlukatını her an ve her zaman kuşattı
gını haber vermekte, bunun Için de mü'mi
nin Atlah'a hamd ve teşekkürle yönelmesi 
istenmekte, böylece gönlOn ve ruhun ger
çek mutlutu!}a erecegine işaret edilmekte
dır, Bütün alemierin bir ıek Atlah'ın mutlak 
hakimiyetI all ında olduQu, ondan başka tan
rıların çeşitli külfetinden insanın kendisini 
kurtarmaSı isıenmekte, her şeyi içerisine 
alarak berrak ve bOlOn şek ve şüpheıerden 
arınmış levhid akldesine bagıı kaımayı iS
temektedir. 

Allah Tealanın bütOn kainatı rahmetlyle 
kuşattIQI kulları arasında hiç bir ayırım yap
madan herkese ve her yaratııana rahmeti
ni eksik aImedıgi anlatılmaktadır, 

Faliha'da Yüce AlIah·ın varlıQına ve bir-
•• 

Ilgine delaleı eden, onu bilıp tasdik etme
ye vesıle olan on sekız bin alemin varllQı
na işaret edilmekte. gerek dünyada ve ge
rekse ahiret gunünde her şeyın O'nun ha
kimiyeti altında hareket edeceOıne temas 
edilmektedir. 

Surade yalnız Allah'ın varilQına inanmak, 
yardımı, mükalaı ve mOcazatı da yalnız on
dan isıemek suretiyle şahıslara boyun bu
küp el açmaktan, efsaneler!n, evMm ve 
huralelerin esaretinden kur1ulmanın temeli 
�relilnıektedir. lnsanı dünya ve ahirel sa
adetine götürecek tarik-i mOstakimden, 
doOrulukıan. cemaatten, birlik ve beraber
liklen ayrılmama gıbi gayelerine ulaşan me
sul kimselerin yolunda gıımek tavsiye edilmekte. AHalı'o isyan ile �ru yolu kaybel
miş, ınsanlık için filne unsuru olmuş, YOlu
nu ve amacını yitirmiş, delaleı ıçinde kal
mış kimselerden olmama öQütlenmektedir 

Is lam düşüncesinin oıunli oluşıuran Fa
tiha suresi. müminlerin niyaz ve isıirhamıf). 
da Allah ile kulu arasında en büyük baO ol
muştur. Bunun sonunda söylenen "amın" 
lafı i ise " Ya rabbı. bizden kabul et, dua· 
larımıza Icabet buyur" manasınadır, 
(M.K.ATIKI 

FARZ 
Farz, ŞAri"nin yapılmasını kesin Olarak is

lediOı şeydir. Bu yönüyle larz, hararnın ııd
dıdır. Hanefiler, yapılması kesın bir ifade ile 
istenen şeye "farz", zan ıfade eder tarz
da yapılması istenen şeye de "vıelp" adı
nı verirler. Islam alimlerinın çoQunluQu ise 
böyıe bir ayırım yapmaksızın, her ikisini de 
"vıelp" ıstılahı ile ifade ederıer 

Farz, kelıme olarak, bir şeyı kesıp ayır
mak, takdir etmek payını belirlemek gibi an
lamlara gelir. Kelime, Kur'an'da genelde bu 
sözlük anlamına yakın tarzda I<ullanılmış
Iır. (Bkz.Bakara, 236: Tevbe, 60), 

Isıamın şiarı olan iemel ibadeller ve yü
ce ahlaki hasletler, hep Kur'an'ın açık hi.ık
müyle emredildikleri ıçir. dıni biter veeibe 
yani farz gorevlerdir Namaz. zekat. oruç, 
hac, dogruluk, adalet. akrabaya ve komşu
ya Iyilik vb. gibi. (ABAADAKO�LU) 

FAZL (FAOL) 
Fadl sözlOkte, lazla. fazlalık üstünlük an

lamlarına gelir. Kur"an'da "Iadr' mastarı üç 
anlamda kul:anılıı. '-Ü stünilıK manasına: 
"Sizin bize kar,. bir üstünlüğünüz (fadl)ü 
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de görmüyoruz. tersine sızın yalancı ol· 
duOunuzu zınn.dlyoruz" (Hud:27). 
2·Fazilet, yanı insanların sıfall olarak iyihk, 
lulu! anlamınadır, "Altetmenlı takvıye da
ha yakındır. Aranızda fıdlı (tazUetll day
renmıyı) unutmayın (Bakara:231) "Rab
binizde" maAflret dileyeıiniz. sonra ona 
tövbe ede.lnlz kı. sizi belirtiimi, bir .ü· 
reyı kadar güzelce Y." ISln ve her fadl 
(fazil,t) sahibine kendı f.cllından (Iütlun
dan "8 k.ramlndan) versin" (Hud:3). 
3-Ku r'an'da genellikle yuka rıdaki ayetler dı
şındaki tadı kelimeleri Allah'a nispeı edi
lerek "Allah'," fadlı, onun fadlı ...• gıbı" 
kullanılmıştır. Buralarda fadl, IUIU! kerem. 
bol bol ba�ış, ka rşılıksız ba\1lş gibi anlam
lara gelir. Fadl kelimesinin Al lah'ın l uttu an
lamına kullanlldıQı aye1lerin sayısı SO'den 
fazladır. Bu ayeılerden bazılarında Allah'ın 
dOnyadaki lütufla" ve baoışları, bazı yeller· 
de de ahırelleki lutufları ve baQışları söz ko
nusudul. Meseıa, "eo ... Allah'rn lutfu 
(Iadlı) ve rahmeti olmasaydı zlyına uG· 
rayanlardan olurdunuz, Bu Allah'ın fad· 
ir (Iütfu)'dır, dlledlOlne verır" (Maide:54). 
"EOer dünyadı ve ahirette Allah'ın size 
lutfu olmaıaydı Içine daldlOınız teyde 
.Ize büyük bır azap dokunurdu" (Nur: 14). 
"(Cum. namazından sonra) yeryüzüne 
da(jıhp Aıı,h',n 'adhndan (lutfundan) 
lıteyın" (Cuma 10). 

"Allah Içinizde hastalar, yeryüzünde 
gezip Allah',n ladlını (lutlunu) a,ayan 
ba,ka kimseler ve Allah yolunda ıava· 
,ın dıha bı,kı Insanlı, bulıclOınızl 
bilmektedir. Onun ıçın Kur'An'dan kola· 
yınızı geleni okuyun" (Müzemmil 20). 

Son ıki ayelle dunyahk lütuf ve baQışlar, 
diQer Ifade LLs ı ız ık sozkonusudur. 
(S.POLAT) 

FECR SURESI 
Fecr'in SözlOk anlamı, gece karanlı<)ınm 

kaybolmaya başlayıp sabahın ilk oe'(azlığı. 
nın orıaye çlkllQı andır. Dılimizde "şafak at· 
mııı, tan .ökme.l" tabir olunur. iık ayet
te zikredildiQinden sureye Fecr adı veriımiş
Ilr, Mekke'de Leyl suresinden sonra, Duhfl 
suresinden önce nazil olrruştur, otuz ayeı· 
i ir, 

Surenin giriş kısmında Allah Taala dUn
yanın karanlıkıan aydınltOa geçmek üzere 
olduQu, uykuda bulunan varlıkların yavaş 
yavaş uyanmaya başıadıOı, sevinç ve le
bessümOn ortahOa yaylldlQı, tatıl bır dost-

FEL 

luQun ve sevginin hakim oldugu, neşeli ve 
sevinçli bır an Olan şafak vaktine ve yemin 
edilmeye deQer kutsal zaman parçalarına 
yemin ederek başl anmaktadır, 

Yüce Allah surede, kısa kısa zikredilen 
ayellefde, eski tarihterin yeryüzünün en 
zengı n güçlerinin sonuçıarını yanyana ge
Hrmektedir Irem diyarında yaşayaJl Ad kav
minin başına gelen belalara Semud l<avmi
ne Firavuna ve onun azgınlıklarına temas 
editmektedl " 

Surede Allah tarafından Insana nımetler 
verildi�inde bunun Allah'ın bir ik ram i oldu
Qu, Rabbi tarafından denenmek Ozere rtZ
kı daraU ıldlQında ise Rabbini n kendisine 
hakSıZlık etliQini söyleyenler zikredilerek, 
varlık \'e YOkluk anında insanın davranış 
pSıkolOjısi anlatılmaktad ır, 

Surede mala karşı aşıı ı l utkusu olanlar, 
cimrilik ve bencıllik duygusu Içinde malın 
hakkim yerine getirmeyenler, yel ime ve 
YOksula gerekli yardımı yapmayanıar şid
deııe kınanmakla, ayrıca kıyamet günO 
mü'min, kalır heıkesin  hakikaıi anIayacak
ları, inananlardan imti hanlarını başarı ile 
verenlerin, Rabblne hayır lakdim etmiş olan 
her nefsı mutmainnenin Allah larafından 
övOldüQü, huzur ve sOkun içinde şefkat ve 
sevinç coşkusuyla rahmet·j ilahiye mazhar 
olacakları, Allah'ın seçkın kuırarı arasında 
yerlerini  alacakları anlaıılmaktad ır, 
(M.K ATIKI 

FELAH 
Sözlükte, ')tarma, yarııma, kurtulma an

lamlarına gelir, Kur'an-ı Kerim'de gayeye 
ulaşma, kurtuluşa, mutıulu�a kavuşma, hu
zura efme, başarı anlamlarına kuıı8n�lr, Fe
lah hem dünya hem de ahiret için söz ko
nusudur, Fakaı dunya hayatı geçicI. ahiret 
hayatı sonsuz oldugu için, esas olan ahi· 
ret hayatındakı lelahlır, 

Felaha eıenlerin kimler olduOu Kur'iın.ı 
Kerim'de şu ayetlerde açlldanmaiUadır: 
"Feliha ula,1I o mü'mlnler kı, onlar na· 
mazlııında huşu Içindedirler (kıiplerin· 
deki Allah korkusu bedenlerine yan"y.· 
rak huzur ve sükunla namaz kllarl8r) bO, 
,eylerden (Ia�v) yOz cıvlrirler, zekAtı we, 

,rirler, ırılaıını korurlar. Ancak eşleri ya· 
hut saÖ ellerinin sahıp olduGu (cıriye· 
ler) hariç, (Bunlarla il işkiden dolayı� kı
nanmazlar. Ama bunun öte.lne oltmek 
isteyen olursa ı,ıe onlar haddi aşanlar· 
dır. Ve o (müminler) emanetlerine ve 

•• 
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.hldl.rlne riayet ederler, namazlannı ko
rurlar. 1,le viris olacaklar onlardır. On
lar "rdeVB (cenmıtıne) e ,,-iris olıı:C3kıer, 
orada .bedT kalacaklardır" (Mü'mirO." 
HO) 

"Nefsin: arındıran lela'\a erdi" (Şems: 9) 
"T.kvi üzere olun (Allah'ın ıımlrl.rlnl 

yerine getırip yasaklarından sakının) ki 
f.IAha .reainir" (Bak.ı:ıra:189) (Ayrıca 
bkz.Maide.100) 

"Ey inananlar, sabredıfl. di ren1p (duş
manları nııa) usıün gelin. cihada hazıdikil 
uyanık bulunun ve Allah'tan kerkun I'\j le,a
ha eresln:z" (A1-i i mraın: 200) 

"Ey Inan8nlar, şarap, kumar, dikili ıaş· 
ı.r (putlar), ,ans akları ,eyt,n ışı bırer 
plıllktlr. Bunlardın kaçının kı felAha 
er.slnlz" (Maide:90). 

"Allah'ı" nimellerını hatırlayın ltı fefaha 
eresiniz" (Araf 69) 

"Allah'. çok zlkredln kı refaha 
eresınız" (Enl�ıI. 45. Cuma:10) 

"Ey i'lananlar rukü edin. secde eo;n, 
rabblnize ibadet edın. hayır işıeyın kı feıa· 
ha eres iniz" (Hac .71). 

"Ey inananlaı hep birlikte AI/atı'a töv· 
be edin kı felitıa eresiniz" (NJr'31) 

"Iç inızde havra ça�!ran. iyilı�, emredıp 
kötülükten nehyeden bir ıopluluk olsun On
lar felAha erenlerdır" (Aı·( lmran: 104). 

"Kendisinde şüphe olmayan bu kılıp, 
tıkvA sahipleri için yol göstericidir. On· 
lar gaybe Inanırlar, namaZıarını kılarlar 
ve kendilerine verdlOlmlı nııktan (Allah 
rıza$1 ıçın) harcariar. Sana lndlrllene ve 
senden önce Indlrllenlere inanırlar, Ani· 
rete dı kesinlikle Iman ederler, işte on· 
lar rabMtrinden bır hldayeı üzeredirler ve 
f,lAha erenlef işte onlardır' {Bakara:2·5) 
(Ayrıca bkz Lokman.3-5) 

"Ona (peygambere) yardım eden ve 
onunla beraber jnci�ılen nura uyan,a! ( ..... m 
ya) ışte felAna erenler Onlardır" (Aral· 157). 

"Aralarında hÜkmelmesl için AIHıh'a 
ve Rasulüna çaOrıldıklan zaman Inanan· 
1ann GÖZÜ ancak "" itllk ve IIAat utUk" 
demeleridir. ı,te tel.ha erenler 
bunlardır" (Nur ' 51). 

"Aic:rabalı�ı bwu:-ıan yoksuıa ve YOlcuya 
hakkını ver. Allah' ın rızasını isteyenler ıÇı;, 
bu daha hayırlıdı:. Ve on:ar fe �tıa 
erenıeıdir" (Rürr::36). 

"Kım nefsinin cimrlll61l1den korunur· 
100 

KUR'AN·I KERIM 

sa ı,te onlar "Iaha .renlerdlr" (Haşr:9, 
Tegaoiln:16) 

Felaha eremeyecek olanlar yani iflah 01-
mayacaklar da ayetlere göre şunlardır: 

AU.W. lftlr. edenl.r (Yunus: 69. Nahl: 
1'16, En�m:21), ZllIml.r, günahklrlar(Yu
nus. t7), ılhir yapanlar (Yunus: 77), klflr· 
I.r (Mu'mlnan 1 1 7). (S. POLAT) 

FELAK SURESI 
Felak kelimesi pek çOk manalara gel

mektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 
Wokıan moydana 981"n varlık, yani da!}

lardan pınarların. bulutıan yaOmurun, top
rakıan bitkınin, rahimlerden insan neslinın 
meydana gelmeSi. 

2:rarı yerinin agarması ve sabah vaktinin 
doQmasl, karanlıgın gidip aydınhQ ın çıkma
sıdır Sure-l celile, Fil suresinden sonra Nas 
suıesinden önce Medine'de nAzil olmuştur. 
Beş ayelti r. 

Sürede Allah Teala görunen ve göriJnme
yen. bmne� ve bilinme�'en bütün korkunç 
şey:erden kulların kendisine sIQınmalarlnı. 
güvenilecek tek varilOın, slOlnllacak tek 
kaynaQın Allah olduQunu bildirmekıe, insan 
o�hı:ıun duygu ve sinir sistemlerinı aldatı
cı tı;r tesir al!ına almaktan Ibaret olan sih· 
rin. S'ht( yapanların ve duOGmıere Otleyen 
falcıların şerrinden yaratıcıya slOlnmatarı 
ıs!e:-ımektedır 

O talde ruhi sıkınt ılar. ruhi deprasyon
lar tnsanda başıayınca ııbbi ıedaviye baş
lamakla ::ıirlikte Felak ve N�s su relerini 
okumak ve Yüce Anah'a slQınmakla huzur 
ve şi La vardır (M K.ATIK) 

FELEK 
Felek, yuvarlak kum ıepesi, yuvarıak ve 

rrı�ıeharrik dalga ve yıldızın döndüOü boş· 
iuı< veya yörünge demektir. Kur 'arrı Kerim: 

de bu kelime iki ayette geçmekte ve yörün· 
ge anlamında kunanılmakıadır. Bu ayetler. 
den elrirıcisı, Enbiya suresinin 33. ayeıi. dı
Qerı ise, yanin surosinin 40. ayetidir. Her 
ıkı ayeıte de "Hepsi bırer f.lekte 
yüzerler" denjjmektedir. 

Geniş bilgi için bkz. Aslronomi madde
si (C.K1RCA) 

FEN BILIM LERI 
'<ur'an·! Kerim, i.,sanl�ın nidayet ve mut

lu:u\')u içın Allah larafınoan gOncJerıımlş son 
ilani kıtapW. Bu seoeple k:yamete kadar, in-
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sanıarın bütün problemlerini çözecek ge
nel ilkeleri ve bilgileri ihtıva etmektedir. Her 
ça�ın insanı. Kur'an'da kendi probıemleri
ni çözecek bilgileri ve prensipleri daima 
bulmuştur. Bir başka ifadesi Ile Islam dO
şuncesi ve Islam medeniyetl, oOtün hayaı 
kayna�ını Kur'an'dan almış ve almaya da 
devam etmektedir. Zira Kur'an-ı Kerim'in ilk 
muhatabı insandır. Bunun için de Kur'an, 
insanın Insanla, insanın eşya ve kAlnatla ve 
insanın yaralıcısı He olan mOnasebetlerini 
ele almış ve bu konularda bir takım kanun 
ve prensipler gelirmişiir. Kur'an. insanın in
sanla ve insanın Yaratıcısı He olan muna
sebetlerine dair geniş açıklamalarda bulun
du�u ve bılgıler vardıgi halde, ınsan eşya 
mOnasebeıine dair geniş açıkıamaıarda bu
lunmamış ve tafsllatıı biıgi vermemiştir. Eş
yanın ve ka.lnalın araştırılmasını ve mahi
yetinin bilinrflesini insan aklına ve zekası
na terkeımıştir. 

Genellikle insan-eşya ve kainat i!işkisin
de Kur'an'ın gelirdl�j temel llke, ('şyanın ne 
ölçüde kuııanılıp kullanllamıyacaQı veya 
hangi şeyıerin kuııanılıp kullanııamıyaca�ı 
yönüyle aıakalıdır. Yoksa eşyanın mahıyeti 
ve naslllIQI degildir. Bunun için de Kur'an, 
kainal ve içindeki şeylerden tafsilaıl ı  olarak 
deQil de, öz ve temel esaslar dahilinde bah
seder ve bunları Y(ıce Yarat ıcı'nın kudreti· 
ne bir delil sayar. Bu konulardaki Kur"en 
ayetleri, genellikle mücmeldir, hükümleri 
ise teferruatlan uzak mullak öıçüler içinde· 
dir. Muhtelif surelerde yerden, göklerden, 
havadan, yaQmurdan. yiyecek ve içecek
lerden, saglık kurallarından, insanın ve ka· 
inatın yaradılışından kısaca pozitif ilimierin 
konuları içine giren konulardan bahsedil· 
mekledif. Bu tür ayetlerin hemen hemen 
hiç birinde derinlemesine bir açıklama, lah
Iii ve teferruat yoktur. Her çaQın insanı bu 
ayetleri kendi çaQındaki anlayı�ına göre an· 
lam ıŞ ve yorumlamıştır, Ancak insanlar. bil· 
gi basamaklarında ilerieyip yeni yenı keşif. 
ler ve icatlarda bulunaukça, bu mücmel ve 
teferruattan uzak olan ayetleri daha iyi an· 
lamaya ve yorumlamaya başlamışlardır. Bu 
yorumlar neticesinde görülmüşWr ki, Kur: 
An'la fen bilimleri arasında her hangi bir ça· 
tışma mevcut de�ildir. Bilaki5 lam aksine 
Kur"an'la fen bilimleri arasında tam bir 
uyum mevcuttur. Çünkü Kur'an·ı Kerim , AI· 
lah kelamıdır, kainat ve içindekiler ise yine 
O'nun kudret sıfatının tecellisldir. Bınaena· 
leyh kudret sıfatı Ile var ettlOI kalnaı ile ke-

FEN 
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MaslümVllo' lsJ4m m«Ieni)Winin gdiprw dlJMminck, 
fen bilimlerinin �elistr/esinde baJlik bIIi'lnlw sıılfa · 
dılar. Yukarıda bUJiik /:i/tim iilimi E/·Binmi'"i" ,eo. 
meıriyle ilgili bi' (alışması IO,aIUyor. 

lam sıfatının tecellisi olan Kur'an arasında 
her hangi bir çelişkinin olması imkansızdır. 
Şayet bir çelişki varsa, ya bu Kur'an'ı iyi an· 
lamadlQımızdan ya da kainaıı iyi anl ıyama· 
dlQımızdandır. Kur'an'la kainat birbirini açık· 
layan ve yorumlayan iki ana kaynaktır. Ama 
Kur'a,n'ın verdiOi bilgiler, daima ilmi keşif
lerden önde bulunmakta ve yapııan her ke· 
şif Kur'an'ın ifade ettiOi bır gerçegr açıkıa· 
maktadır: "Ayetlerimizi onlırı ufukl.rde 
ve kendı canlarında gösterec�lz" (Fus· 
5ileı, 41/53) hükmO. bu gerçeQl te'yid ei· 
mektedir. 

Fen Bilimleri. taOlat bilimlerinın bir di�er 
adıdır. FIzik, Kimya, Biyoloji, Jeolojl , Aslro
noml v.b. ilimler i le Matematık, topluca Fen 
BIlimleri olarak adlandırılırlar. Bu il lmlertn 
kayna{ıı akıı ve duyu organlandır. TaOlal 
olaylarını, çaşiUI açılardan gözlem ve de· 
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FEN 

ney metodlarlOa göre inceıeyen ve bir ,s0.
nuca uıaşmaya çalı:)8n bu biliml"rin bazı 
verileri ile Kur'an·." verdiOi bazı bilgiler. şa
şııl.ı;ı bır uyum içindedırler. 8u uyumdan 
dolayıdır kı. bu ilimIere temas eden bazı 
ayetler sebebiyle Kur'an'da mevcut fen bil
gilerinden SÔl edilir oımuştur. Her ne ka
Clar Kur-an'da bu bilgilerin adedi sayılabi. 
lecek kadar az ise de. Kur'an'daki mevcu
diyetı, bOyle bır ad almasına sebep olmuş· 
tur. Bir başka ifade iıe. Kur'an-, Kerim. in
sanların bılgı edinme ve a/aştırma a[anı 
olan tabia! hakkında da bazı bilgiler ver· 
mekte doıayısıyle mUlessirlerin dikkatleri
ni bu konulara çekmektedi r. Hiç şüphesiz 
Kur'an, bir ten kılabı deQildir Olması da d(ı... 
şünülemez. Ancak onun biı hidayet kitabı 
Oluşu, fen kOnularında da bazı bilgiler. ver. 
mesini gerekli kılmışt". Bu da onun tabiaı 
itimleri yönünden de mu'ciz bir kitap oldu· 
Ounu göstermek ve insanların bu konular· 
daki Ilgisinden Isliıade ederek onları ima· 
na davet etmek ıçindir. Kur'An. bu Oıeıııaı 
ile cahile hitap eıııai kadar Alımlara ... e ay· 
dınlara da hitap etmekıedir. Niıekim çaaı· 
mızda, pek çOk aydın kişinin Kur'sn'rn bu 
ÖlelilO; sebebiyle MUslOman olduQunu gör. 
mekteyiz. Fakat bu meyzuda en önernil hu· 
sus, henüz ispat edilmemiş nazariyeterıe 
Kur'an'ı yorumıamaya kalkışmamaktır. Na· 
zariye veya hipotezlerle Kur'An ayetlerini 
yorumıamaya kalkışmak, ister Istemez ba· 
zı çalışmaları da beraberinde getirir. Bu da 
Kur'An'ln amacına ters duşer. Bu sobeple 
Kur'an yorumeularının makul ve meşru Sı· 
nırlar içinde !<almasınaa mecburiyet vardır. 

Kur'An'da en laz la Astronomiyi ilgilendi· 
ren bilgiler verilmekıe, bunu BIYOlOji takip 
etmektedir. Jeolojl ve Fizik konularındaki 
ayetlerln sayısı ise çok azdır. Matematik ile 
ilgili bazı işlemlerin de Kur'An'da yer aldlO I 
bır gerçeklif. Astronomi ile ilgili genış bil· 
gi, ilgili maddede verilmiştir. Burada Fizik, 
Biyoloji, Jeoloji ve Matematik ile ılgııı bilgi· 
ler ve örnekle i verilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'de Jeotoj l biliminin konu
ları arasına giren bilgilerden en önemlisI, 
yer yOzOndeki denge ıle ilgilidir. lOI<.man su· 
resinin 10. ayetinde "Allah yera ıizl •• rs· 
mamıı. ıçın t61r daolar koydu" denIlir
ken. Nebe' suıesinin 7.  ayelinde de "Dağ· 
*' kmk1lr ppmadak m1" 08nilmektedir. 
v.rynıOndeki daOların kazıklar otarak va
slllSndırllmasl, onların yeryüzünun denge· 
sini saglıyan. titreme ve sallantıları Onleyen 
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KUR'AN-I KERIM 

bir unsur olması itıbarıyıedır Denge Kanu
nu (lsostasy) adı verilen, bu husus. daQlar· 
ta yeryOzU arasında nassi:l.s bir irtibat ve In· 
ce bir dengenin bulundu{ıunu açıklamak
tadlL Kur'An·ı Kerim , ayrıca Jeoloji ıle ilgili 
olarak kÖlTl ülün teşekkülO hakkında da kı· 
sa bilgi vermektedir. A'ıa suresinın 4. ve 5. 
ayetlerinde "O Rabbın kı, oUan Çıkırttı. 
Sonra dı onları ılyah ve kuru bır hile 
çevirdi" denilmektedir. Bu ayet , Cenab·ı 
Hakk'ın önceleri otlak. yayla , bahçe ve or· 
manlardakl her 1ı1rıo aQacl yetiştirdıaıni, da
ha sonraları da bunları kapkaıa bir gübre 
ve kömOr haline getirdiOini açıkıamakladır 

Fizik'le ıtgili olarak da naya basıncından 
eşyanın çill oluşundan. elektrikten. aıomun 
varltOından ve deminn lizııd Ozel1iQinden 
bahsedilmektedır. Hava basıncına işareı 
eden ayetle "Allah, hldayetlnl diledi'" 
klmı.nln g�.ünü Iıllm ıçın aç •. O. 
Illet. dü,ürmek ','edlOInin kaibIni de 
öyle dar ve ka.velll kılır kı, Iman ona gö
Oe çıkmak kadar zor gelır" (EnAm, 6/125) 
denilmektedir. Bu ayet, yüksekıere Çıkıldı.k
ça oksijen azalması gibi tabıi bır hadiseyi 
açıklamakıadır. Bir anlamda hava basıncı
na işareı eımekledir. Her şeyin ÇUl yarald· 
dı\')ını açıklayan Kur'an-ı Kerim. (Zariyaı, 
51/49) sadece canlılarda de�il, cansız bO' 
tün varlıklarda da çifl olma gerçeOlni otla
ya koymaktadır. Nitekim labiahn temel ya· 
pısı olan alomlarda artı ve eksi unsurtarın 
bulurlduaunu bu gOn artık kesinlikle biliyo
ruz, Canhlarda erkekodişi olarak açıklanan 
bu husus, cansız varlıklarda arıH!kSi kutu!> 
lar olarak açıklanmaktadır. Ama hepsinde 
de esas olan çift olma keyfiyetidir. Nur su
resInin 35. ayetl ise. adeta enıerkonnekte 

(merkezi sistem) bir elektrik sistemini ha· 
Iırlalmakladır. Demirin serttik vasfım özet· 
lik!e belirten Kur'an (Hadid, 57(25) "Ne yer· 
d. ne de gökte zerre kadar, hatta ondan 
d_hı küçük veyı daha büyük hiç bır "Yı 
R.bblnlıden gizli kılmaı" (Yunus, 10161) 
buyurarak atoma ve atemun parçalanma· 
sına dikkatlerimizi çekmiştir Ayeııe "zerre" 
iladesi geçmektedir. Zerre alom demektir. 
Onden daha küçük ifadesi ise atomdan da
ha küçÜk bir şeye veya şeylere dikkatleri· 
mizi çekmektedlr_ Bunlar proton. eleklron 
ve atomun yapısında mevcut diOer şeyle
re işaret etmektedir. Bu da bir anlamda ato
mun parçalanabileceaıni göstermektedir. 
Veya alomun içinde yer alan unsurların var· 
lıOınl açıklamaktadır. 



ANSIKLOPEDIsI 

Kur'an-, Kerim'de Astronemiden sonra 
en fazla yer alan Biyoloji ile ilgili ayetler Ise, 
hayatın başlangıcı, insanın yaradılışı, Ilk in· 
sanın yaradılışı, aşılama ve genelik kOnula· 
rındadır. "AII.h her cınlıyı sudın yaraUI" 
(N Or, 24/45) ve "Her canlı ,.yı sudan 
yarıttık" (Enbiya, 21/30) ayetleri, ilk yara
dılışın sudan oldu�unu açıkça belirtmekte
dir. Her şey ifadesinin genel anlamda in
sanlar, hayvanlar, bitkiler ve bOtün canlıla
ra şAmil olması gerekir. Allah her IOrOn ilk 
canlı hücresini mOslaki! olarak sudan ya

"ratmış ve her canlıyı da kendine has özel· 
liklerle donaırnıştır. 

Ilk insanın Ise toprakıan yarallldıgını (E� 
am, 612; Rum. 30/20) açıkça ifade eden 
�ur'an·ı Kerim, ayrıca bu Ilk Insanın (Hz. 
Adem) yaradılış safhalarını da beyan el
mektedir. (Rahman, 55/14; A!-ı ImrAn, 3159; 
Hicr, 15/26) Bu ayetler, insanın bir başka 
canlıdan deOişerek ve tekamOI ederek gel
diQi görüşünü reddetmekle ve ilk insanın 
müstakıı bir tOr olarak yaraııldlQım açıkla
makladır. Kur'an, lerdin tekAmOlOnü ve ge
lişmesini kabul etmekıe, buna mukabil bir 
tek tOrün yavaş yavaş çOOalarak ve başka
laşarak çeşilli türleri oluşturduOu görOşO
nO ise reddetmektedir. ROZgArların aşılayıcı 
oldugunu (Hicr. 15122) da zikreden Kur'an
i Kerim, döllenmede rOzgarın rolünO açık
ça belirtmektedir. Bitkilerde rüzgarların ya. 
pabilecegi bır aşılama yakın zamanlara ka· 
dar bilinmiyordu. BOtOn varlıkların bunlar 
arasında bitkilerin erkekli ve dişlii oldugu 
anlaşıtdıktan sonra, rüzgarın aşılayıcı rOIO 
kesinlikle açıklanmış oldu. 

Kur'an-ı Kerim'de "sayılar" pek çOk 
mes'elelerin izahında ve açıklanmasında 
kullanılmış ve bazı konular riyazi olarak 
açıklanmıştır. Bunlar arasında toplama ve 
çıkartma Işlemlerinin de kullanıldıgı bir vA
kıadır. "Hac 'da Uç ve dönO,t. yedi, kı 
tamamı tamamı on gün oruç tutm ... 
Icap edır" (Bakara, 2/196) ayetinde topla
ma işlemi, "Blı Nuh'u klvmlnı pıygam· 
ber olarak göndırdlk. O, onlann .ra.ın· 
da ılII .ınl hariç bın .ını kıldı" (Anke· 
buı, 29/t 4) aye'inde Ise bir çıkartma işlemi 
söz konusudur. Sayılarla konuların açıklan
ması, özellikle miras konusunun izahında 
matemalige ihtiyaç duyulması, matemaıl· 
gin önemini artırmıştır. 

Fen bilimlerine dair Kur'an ayeııerinin 
sayısı, burada zikredlldigi kadar degildir, 
Her konuda bir çok ayet bulunmaktadır, Fa-

FET 

kat Kur'an-ı Kerim'de Fen bilimlerine Işaret 
eden ayetlerden örnekler verilmiştir, 
(C.KIRCA) 

FETIH SURESI 
Surenin lamamı hlcretln altıncı senesi 

Müslümanlar selerde Iken Hudeybiye dö
nüşünde Mekke yakınıarında nazıı olmuş
tur. Isıamın yakında elde edecegi felhi. ba
şarı ve zaleri müideledı�inden sureye Fe· 
tih ismi veriımiştir. 29 ayet. 560 kelime ve 
2433 harfllr. Maıde suresinden önce, Cu· 
ma suresinden sonra nazil olmuştur. 

Sure. Islamın barış ve anlaşmadan ya
na oldugunu haber vermektedir. Müslü
manların sayılarının az olması Mekke'nin 
lelhedileceQinl biraz duşGndOrmekleydi. 
Bunun için Allah Teala mOminlerin kalbi
ne güven ve sOkünel verdi, Böylece iman· 
ları ve cesaretleri kat kat arllı, kalpleri iman 

.ve kahramanlıkla dolup taştl. 
Surede mümln erkekle mümln k.dın· 

I.ra Allah'ın altından ırmaklar akan, lçln· 
dı k.lacaklan cennıllır. sokac.oı, gü· 
nah ve kuıurlannın affediııelOl müjde· 
.1 verilmıktı, Allah hakkında kötü ıan· 
da bulunan ıkı yüz LU dÖn.k erkekler 'le 
UelI"I •• Allah'a ortak ko,an kadın ve ır· 
keklerin Allah'ın laneUnl uOray.caOl bil
dirilmektedir. 

Surede Hz. Peygamber'in üç Onemli vas· 
Iı açıklanmaktadır. Bunların da, onun haber 
verdıgı her şeyin mutlaka gerçekleşece()i, 
Allah'ın birtigine ve ümmetinin ameline şa· 
hit OlduQu, Allah'ın rahmetin!n ve yardımı· 
nın mOminlere·yakın olduQunu müjdeleyi
ci olmasıdır. 

Surede dının, devielin ve milletin be· 
ke.ı u§runda ııva,a kalılmanın farı ol· 
duOunu, ıon dlnln hak din olduOu bellr· 
tlllyor ve Isıamın önünde ve sonunda bü, 
tOn dınlırı Ü.tÜn gelıcaOI müjdesi veri
liyor. 

Surenin son bölümünde ise Hz, Muham· 
med (SAV.) ve onunla beraber Olup da ona 
inananların kalirlere karşı çok çetın ve şah· 
siyet sahibi oldukları, kendi aralarında ise 
birbirlerine karşı merhametli ve saygılı dav· 
randıkları bildiriliyor. 

F,th suresi, Türk millelinin asırlarca 
p� •. !�dIOI kahrım.nlık destanlannda 
bOYIIk C»UI'OI kaynoı)ı oIrııuşlur. M_· 
çık, rOhunda Allah'ın kendı.lnı bah,e.· 
tlGI fıtlh Ilhamını güvenerek 'le bu uM 
duygudan Ilham alarak hiç bır engel ta· 
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"ımıdın TUrklü"ün ve /IIAmın yenilme
yen kahramanı olmu,tur. Ma!azgirt'ıe. 
Anadolu'da. ısıanburun lathinda ve niha· 
yet 151ikl81 Harbı'nde göSterdiQI OslOn ba· 
şarısında, Fetih suresinin Ilk ayetında zikre.
dilen: "Şüphe.lz kı biz linin ıçın ıpaçık 
bır zatıır, 'etlh iii bı,ın yolunu ıçtık" 
ayeti sadece peygambere hasredilmedi!')i. 
ne, ona iman eden tOm mominleri de içe
risine oJdl�ına �'urekıon inanan Mehmed· 
çıgin leıın ve zafer sembolü oımuştur. 
(M.K.ATIK) 

FEYY (Bkz. ENFAL) 

FıTRAT 
(Fe-ta-ra) kökünOn sözlük anlamı bır şe· 

yı uzunıuguna yarmak demektir. Kur'M'da 
(faıara) kal,mesl Allah'ın yaratması, yoktan 
var elmesi anlamına gelir. Fıtrat bu kökten 
"blna-! ncv. çeşıt, hususlyet va tarz bildi· 
ren kelime kalıbıdır. Yani yaratılış şekli, ya
ratılış hususiyeti anlamlarına gelir. Bu du
rumda fıtrat hem her varlık türünün genel 
özelliklerini yanı "fıtrıt·. külUyeyl" hem de 
tek tek varlıkların her ferdinin yaratılış özel
liklerini yani "t.trı", cüz'lyy.yl" ifade 
eder. Yine hUat kelimesi bı r şeyin hem, yok
tan var edilişinı (lsra:51), hem de bir mad· 
deden başka bit madde meydana gelmesi 
(tohumdan a�aç, döllenmış yumurtadan 
canlı meydana gelmesi gibi) şeklindeki ya
ratılış çeşidini ifade eder. Allah'ın varlık ale
minde koymuş oıdu�u kanunlar da onun " '
rat kanunlarıdır ki bunlara Islami terminer 
lojide "Ad.lullıh" ismi verilir. 

Allah-u Teaıa Insanın yaratılış özellikle
rini yanı rılıalını en iyi bilen oldu�undan bu 
fıtrata uygun dünya hayatının nasıl olması 
gerekıiQini peygamberleri vasıtaSıyıa insan
lara bildirmiştir Ilahi dinler Iıtrala uygun ha
yat tarzını insanlara öOretl iQinden, fıtrat ke
limesı şu ayet ve hadislerde hak din veya 
ısıam dini manasında kullanılMıştır. "Sen 
yOzUnU Allah'ı bırleyıcı olar,k doOruca 
din. (yını) Insanları ona gör. yarattıtiı 
Allah'ın fıtralını çayır. Allah'ın yaratmaıı 
d-Aı,lIrll.m.z_ ı,te d�ru din odur_ Fa
kat Inıanl."n çoğu bUmezl,,., (ROm: 30). 

"Her doQan IslAm IItrall üze re do�ar. 
ana-babası onu Yahudi. Hıristiyan vffta Me
cusi yaparıar" (Buhari, çenaiz, 80, 93; 
MOsilm. kader, 22, 25) 

Hz. Enes'ıen rıvayet edılen bır hadiste 
Ise "Aıı.h'ın In •• nları yar.UıOı fıtr.t AI
I,h'ın dinldır" buyurulmuştur. 
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Şu hAlde diyebiliriz ki dini n iki kaynaQı 
vardır: Biri 'ıtrat di�eri kesb yani kulun ira
di aavranışlarıdır. Fıtrat insanı hakka doQ
ru yonelllr. Insan Iradesiyle bu yönlendir
meye uyar veya uymaz. Işte bu nOktada 
hak dınler insan iradesine doQru yolu gös
terip onların Iıtra! istikamelıne yönelmeıe
rini saOlar. Allah'ın fıtralı degişmez. Insan 
davranışlarıyla ona uyar veya uymaz. 

Kur'an'da 7 ayene Allah'ın, yerin ve gök
lerin "tltır"ı yani onları yaran ve yaratan 
olruOu belirtııir. Bu ayetlerde talır Ilk defa 
yaratan anlamına geldigı gibi, göklerı" ve 
yerin bır bCJlOn halinde Iken sonradan AI
lah'ın bunları yardlOına, birbirinden ayırdı. 
gına da işaret vardır. ÇOnkü Daşka �r ayet
te "Inkır ede"ler görmediler ml kı gök· 
lerte yer bııı" k ldl. Biz onları ayırdık ve 
her canlı ,eyl 8udan yarattık (8UYU ha· 
yat .ebebl kıldık) hll" nanmıyorlar mı?" 
(Enbiya:30) 

Bu günkü Big Sang (büyük patlama) de
nilen, evrenin ve güneş sisteminin buyük 
bi r pallama sonucu, Tek küılenın daOllma
sından oluştuQunu ve evrenin gittikçe ge
nişlediQini benimseyen görüşle, Kur'�n'ın 
bu ayeti uyuşuyor görünmektedır. O�ru
sunu ancak Allah bilir. (S.POLAT) 

FIDYE 
Fıdye. savaş esirlerinin hürr iyetrerine 

mukabil verdikleri karşlllQı ifade et1i�i gibi 
(Bkz. Bakara, 85, Muhammed, 4). biraz da
ha genel anlamda olarak, bir kimsenin nef· 
sini kurtarmak içın feda etmeye haıil oldu
� karşlltQı da ifade eder. Kur'an, inkar edip 
de kBfir olaral<. ölenlerin, ahirette dünya do
lusu altın lidye vermek isteyecek lerini. fa
kat artık kabul edilmeyece!}lni (AI-i Imran. 
91), AUal'un davetine uymayanların ahireı
te. şayet yeryüzünde bulunan her şeyin iki 
katı kendilerinin olsa onu bile lidye olarak 
vermeye hazır olacaklarını (Ra'd, 18), fakat 
o günde ka'irlerden hiç bir kurtuluş bedeli 
aıınmayacaQınl (Hadid, 15) bildirir. 

Fidyenin bir başka anlamı da. kişinin iba
det konusunda işlediOı eksiklikıen kurtul
mak uzere vereeeci karşılık (bedel) OIL.P bu 
da oruç ketaretinde lakiri doyurma (Baka
ra, 184), hacda ihrarnl tyken tıraş olmanın 
kelarelinde ise oruç. sadaka veya kurban 
(Bakara, 196) şeklindedı r. (A.BAAOAKOO
LU) 

FIRAVUN 
Araplar taralından Mısır (Amalika) h()... 



kOmdarlarına verilen ıakapllf. Rum hükOm
darlarına Kayser, Iran hükUmdarlarına KI.· 
rı, Habeş hükümdarlarma Nec.,ı, dedlk
teri gibi Mısır hükümdarlarına da Firavun 
derlerdi. Yani bu kelime özel isim de!:'!il bir 
unvandır, Tıpkı Osmanlı hükümdarlarına Pa· 
dı ,ah dendiQi gibi. 

Bu keJlmenin türedl!:'jı "Ieter'ana" fiili bü
yüklUk, olorile sahibi olmak, kaba kuweı, 
baskı ve zor ile idare elmek anlamlarına ge
lir. Firavunların baskı "e zulme dayanan 
idarelerinden dolayı Araplarea böyle isim
lendiriımiş olması gerekir, 

Kur'an'daki Firavun, Hz, Musa zamanın
da Mısır'da hüküm süren kişidir. Arap ta
rihçileri Isminin el-Velid, b, Mus'ab OlduQu· 
nu söylüyorlar. Bu kişinin M.ö,13. asırda ya
şayan ve üç çeyrek asır hüküm süren i i .  
Ramses olduQu belirliiiı. Araplar kitab-ı mu
kaddesle ismi geçen bütOn eski kavim!e
rin, eski bır Arap kabilesi olan Amalika'ya 
mensup olduQunu kabul ederler. Araplara 
göre CAlut'un kavmi Ken'aniler ve Mısır fi
ravunları da Amalika kavmine mensuptur· 
lar. Onlara göre bu kavma Arapçayı Allah 
öQreımiştir. Arapıarın Mısır hükümdarları
nı Arap isimleriyle anmaları, onları Arap 
saymalarından olsa ge/ektir. Firavunlarm 
aslen Arap olup olmadıklarına dair kesin 
,malumat yoktur. Hz. Yusurun Mısır'a gel
mesıyıe Hz. Musa'nın Medyen'den dönme
si arasında 400 sene geçti!:'ji bazı kaynak
la/da zikredilir ki Hz. Yusuf bu durumda 
m.Ö.17. yüzyılda Mısır'da maliye bakanlı!:'jı 
yapmış olmalıdır. 

Kur'an'ın de!:'jişik surelerdeki ifadelerine 
göre firavun Israilo{ıullarına zuımediyordu. 
Onlardan doQacak bir çocuQun saltanatını 
yıkacaQma dair !<ahinlerın verdi!:,!; bilgi ve
ya gördü!:'jü bir roya üzerine IsrailoOullan
nın do!:'jan bütOn erkek çocuklarını öldürtü
yordu. Kur'an dışı bazı rivayetıere göre kö
lelerinin azaldl!:'jını görünce bu çocuk öldür
me işinin yıl aşırı yapıımasını emretti. Hz, 
Musa'nın aOabeyi Harun bu öldürüımeyen 
yıl do{ımuş olmalıdır. Allah Teala, Hz. Mu· 
sa'nın anasına çocuQu bir sandıga koyarak 
nehire almasını ilham etıi. Böylece firavu
nun sarayına ulaşan sandık sarayda açıldı 
ve Hz. Musa sarayda büyoıaldü, Onun sa
raya alınmasına karısı Asiye sebep olmuş
lu, Hz. Musa büyüdü. Bir israili ile bir Mı
sırlının kavgasına müdahale ederken ittiQi 
Mısırlı dOşüP öldü. ısrailli onu ihbar etti. Fi
ravunun adamları tarafından aranmaya 
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başlandıOını saraydan bir mO'min haber ve
rınce Medyen'e kaÇIı,Hz, Şuayb' ın koyun ot
latan ikı kızı vasıtasıyla onunla ıanıştı. Ona 
sekız '1!Ya on sene ücretli iŞçllik yapması kar
ŞllıQı kızıyıa evlendı Ailesiyle Mısır'a döner
ken yolda geceleyin Allah'ın hitabına maz
har olarak peygamberlik verildi. Kendi is
teQi üzerıne Hı, Haıun'a da peygamberlik 
verildi. lsrailoQullarl ve liravunu dinine da
vet için Mısır'a döndü, Firavunun sihirbaı· 
[aııyıa geçen mücadelesinde Hz. Musa'nın 
asası sihirbazların yılanlarını yuHu. Bu asA
nın kendinden önceki peygamberıerden 
ona kaldlOI nakledili r, Bunun üzerine sih;r· 
bazlar iman elli. Firavunları astırdı. Hz, Mu
sa Beyaz el, tufan çekirge ve kurbaQa isti· 
lası, suların kan olması, bit isıilası ve karan
lık basması gibi mucizeler gösterdi. 
(17/101·20/57. 76 27112) Firavun, veziri Ha
man'a Musa'nın rabbirıe ulaşacak çok yük· 
sek bır kule yapmasını emretti. Hz. Musa 
IsralloQullarınl Firavunun ıulmunden kur· 
tarmak için Mısır'dan uzaklaştırdı. Firavun 
ve adamları peşine düştü. Kızıldeniz'e gel
diklerinde Allah mucize olarak denizi yar
dı. Peşlerinden gelen Firavun ve adamları 
denizde boQulduıar Firavun O esnada iman 
elli ama işe yaramadı. Allah ibret olsun di· 
ye liravunun cesedini kıyıya vurdurdu. ls
railoQlAlarl dOşmanlarıyla savaşmaktan çe
kindiler. Kudret helvası, bıldırcın, çölden Çı
kan 12 pınar düşma nlarının mahvedilmesi 
gıbı bir çok nimeııere karşı Allah'a isyan ve 
nankörlük ettiler. Hz. Musa Tür oaOında 
iken yine buza!:'jıya ıaptılar. Allah'tan gelen 
düşmanlarıyla savaş emrine uymadılar. Da· 
ha bir çok isyan ve nankörlükler ettiler. Bu· 
nun üzerine çÖlde 40 yıl başı boş dolaşma· 
ya mahkum edildiler. Ve Allah'ın Ianeline 
uQradllar. 

Kur'sn'da liravunun " kSZlklar sahibi" 01· 
duQu anlatılır. Bundan maksaı bazı telsir· 
eilere göre orduları bazılarına göre salta· 
nalının saQlaml�1 bazılarına göre ise insan
lara işKence için yaptırdı!:'jl kazıklardır 
(bkz.26Jl1,  89/9). Kur'ı\n'da ÇOk zikredilen 
firavunun hikayesinde ÇOk önemlı mesaj
lar vardır. Çok tekrar edilmesinin sebebi bu
dur. Her şeyden önce levhit dinler. insan
ları gerçek hürriyete çaOırır. Peygamberler 
hurrıyeı, ozeııikle inanç hürrlyeti önderIe
tidir. Allah'a kul Olmayanlar başkalarına kul 
köle olmaya mahkumdur. Insan zulme may· 
yaldir. Özellikle zallmlere karşı hakların ko
runması mücadelesi verilmesi gerektiQI be-
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!irlilir Insanlara kul-kOle oImaOa alışmış ki
şiler bu mücadeleyi veremez. Ta rih boyun
ca peygamberıerin m0cadelesi, insanların 
sOmOrOlmesini önlemek, dünya ve ahirette 
gerçek mutluluQa uıaştırmaklır. 

Flravunun kıssasıyla Allah YOlunda mO
cadele verenlere her IOrl0 imkAnsızhklar ve 
olumsuz �artıQ ra raOmen Allah'ın yardım 
edece�i ve zafere uıa$a�akla(l. ümitsizli
ge dUşmemeleri mesaı' verılı!. Kur'An'daki 
firavun bir semboldGr Onıln şahsında za· 
lim ve despotlar karakterize ediımiştir. Mo
fessırler firavun kıssasını Kur'an'ın en 
önemli edebi mucizelerinden biri kabul 
ederler. Çünkü bu kıssa Ile Kur'an vermek 
IstedjOI en önemli mesajları tarihin ibreı 
sahneleri h.§linde vermiştir. (S.POLAT) 

FURKAN SU RESI 
Mekke'de nazlı olan bu sure 77 ayet, 

1812 kelime ve 3733 hartıir. 
DoQruyu eOriden, hakkı ballldan, müml· 

ni ka,firden, iyiyi kötoden ayırt ettiO' için 
Kur',"'ın diGer bır adı ol.n lurkAn bura
da Zikrediimiş, sureye de bu ad verilmiştir. 

Sureyi dört ana bölüme ayırmamız mOrrı
kündür, 

Bırıncı bölümde: Varlık aleminde olan 
her şeyin AUah'a ait OldUOu, her şeyi yara
tanın Allah olduQu, bir hıkmete, bir sebebe 
binaen bütün eşyay, yaraıılOı, Allah'tan baş
ka edinilen tanrıların acz içinde OlduQuna 
dikkaller çekılıyor, peygamberin getirdiOi 
gerçekleri yalanlayanıarın Kur'an hakkında
ki sözlerine yer veriliyor. 

Ikıncı bölümde ise, Allah'a dönmeyi ya
lanıayan ve ahireti inkar edenlerin Allah'a 
karşı dil uzatmaları ve bize "Melek Indirii· 
mell deOlI mıydı veyı Rıbblmlzl görm�. 
ii deoıı mıydık?" gioi sözlerine işaret ��
ııyor. Kur'�n'ın indiriliş şekline yapııkları ıtı
razlar naklediliyor. Bunlardan sonra YÜCe 
Allah, mü�riklerin yalan1adıkları kıyameı QO
nOnde inkarcıların mahşere geliş tabloları 
anlatılıyor, daha önce geçen ve aynı şekil
de Inkar eden Musa poygambe rin kavmin
den,M ve Semud kavminden ve Res hal
kından ve bunlar arasında geçen nice üm
mellerden söz edilerek başlarına gelen ml:!
sibeıler lasVlf ediliyor. Yerle bır olmuş LOt 
peygambenn kasa·basına v�randı�, halde 
Ibrel alınmamasının hayret verici olduOu 
anlatılıyor, 
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Üçüncü bölUmde de, arzu Ile hevesini 
tanrı edinenıer, durmadan tanrı d90iştiren
lerin ve putperesUerin durumları tasvir edi· 
liyor. Tek ıanrı olan Allah'ın varlıOına ve kud· 
retinin yüceııgine delAıet eden belgeler ve 
de!i!!ere dikkatler çekil iyor. Gece Ile gOn
duzün ard arda gelmesi, hayat bahşeden 
suyun müjdecisi olan rüzg�rlarla i nsanla
rın sudan yaralılması hususu anl8l1ltyor. 

Son bölümde ise, Hz. Peygamberın rı
saletin n iki ana hedefi açıklanıyor, Oooru 
YOlu seçenleri müjdelemek, yanlış yolda 
olanları uyarmak. bunu yaparken de once 
sevgi ve rahmete devam etmek, sonra da 
acıkıı bir azaptan korkutmak oIduguna dik
kat çekiliyor. Harcadıkıarı zamanı ısraf el
meyerler, cimri de olmayıp bu ikisi arasın
da dengeli bir yoı ıuıanlar, Allah'ın haram 
kıldıgı canı OklOrmeyenler, yararlı işler ya
panlar, yalan yere şahitlık etmeyenler. an
lamsız bir şeyıe Karşııaşrnca sOkunet \le va
karla aldırış eımeyenler . . . .  OvOluyor, böyle
lerinin Allah'ın affına ve baQışına mazha r  
olacakları bıldiriliyor. 

MOminlerın iyi bir aıle yuvasına sahip ol· 
masına dikl<aı çekiliyor. seçilecek eşte bu· 
lunmGs, gereken vaslHara işaret odiliyor, 
dogar çocuklar,n gÖ2 ve gönül aychnlatıcı 
hayırlı evlallar olmalarına önem verıımesi 
emrediliyor. (M.K.ATIK) 

FussILET SURESI 
Bu sure secde, hamim secde, sure-i me· 

sablh olarak da bilinir. Tamamı Mekke'de 
n!:ız!! Olmuştur. NOzulu Gaflr suresınden 
sonra ŞOrA suresinden öncedır, ÜçOncü 
ayelte Kur'An ayetlerinin yeterince açıklan· 
dıO' belirtlldigi için bu manaya geıen FUS
SllE- sureye isim olmuştur. Elli oort ayet, 
yedi yüz kelime, oç bın Oç yOz eUl harfıir. 

Surede Inanç konusu, lemel özellikleri ve 
gerçekıeri. Allah'ın blrligi, ahıret hayatı, va
hiy ve rlsaleı konusu, Allah yoıuna davet 
metodu ve dava adamlarının ahıakr ile lIgi
li konular anlatılmaktadır. 

Surede Kur'4n'ın indirilışi ve mahıyetı 
açıklanmakta, Mekkeli müşriklttrin Kur'An'a 
karşı tuıumları zlkredilmekte, M ve Semud 
kavminin külürde inat ve ısrar etmelerine 
parmak basılmakta, küfredenlerin kulakla
rınlf\Oözlerinin ve derilerinin aleyhlerine şe
hadet edişi tablosu nakıed�mek1edir. 
CM K.ATI K) 
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El·GAFUR 
SözlOkte bir şeyi öflmek, gızlernak. ıslah 

etmek, yargılamak anlamlarına gelen GFA 
kökOnden tOremişlir. GAlur el·EsmM'I· 
hOsn.i (Allah'ın gozel Isimleri)dan birisi 
oluP. gonahları örten, hataları baQışlayan, 
maClireti çOk olan anlamlarına gelmekte
dir. 

Alıah, bir kulun gOnahl ne kadar çok olur
sa olsun tövbe ettiQi takdirde onu dilerse 
baOışlar. Aynı kökten türeyen Aııah'ın, Ga
lir ismi vardır ki.  kölO 'ıle yOz kızarııcı işleri 
örten demekt ir. 

GAfur. Kur'an-, Kerim'de Allah'ın sıfatla
rı Içinde çOk geçenlerden birisidir. Bu sıfal 
pek çok ayane "Gtfuru'r·rahlm=ıffeden, 
merhımet _den" şeklinde geçmektedir. 
(Nisa 4/96, 106: AhzAb 33/5, 24, 50) Bazı 
§yetlerde de ise, tek başına kullanılmıştır. 
(Nisa 4/25: Kahl 19/58) 

Bu kavramın Kur'an-ı Kerim'de çok zik
reditmesinin elbetteki ilAhi bir hikmeti var
dır. Insanlar günah işleyebilen yaratıklardır, 
Günahkar olan kul, Allah'ın Galur ismine 
sarılarak kendisinin baQışlanmasınl isteye
cekllr. Yüce Allah da "Allah'tan attınızı is
tıyin, Allah baol,lar ve merhamet ede(' 
(Bakara 3/199) mealindeki ayetıe kullafln 
kendısinden al dilemelerini beklemektedir. 
(AlOKSAAI) 

GANIMET (Bkz. ENFAL) 

EI·GANIV 
Bu kavram, zengin olmak, ihtiyacı olma-

GAN 

mak anlamlarında olan "el-Gına" kökOnden 
türemişUr. "EI-Ganiy", '·el·EsmaO'I-hOsna 
(Allah'ın güzel isimlerir'dan birisi olup Ai· 
lah'ın çok zengin, kendi yanında olan ve sa
hip bulunduQu şeylerle başkasına ihtiyacı 
olmaması. her şeyden mOsta!}ni bulunma
Si demektir. 

Hakiki manada zengin, maddi ve mane
vi hiç bir şeye ihliyacı olmayan, her şey ya
nında bulunduı)u ıçın asla başkasına mü
racaat zorunda olmayan kimse demektir. 
Bu manada Allah'ın dışında hiç bir zengin 
YOktur. Aııah, maddi ve manevi yönden hiç 
b!r kimseye ve hiç bir şeye muhtaç degil
dır. Tam tersine bitmez, IOkenmez hazine 
O'na aittir. O, herkesin her çeşıt ihtiyacını 
giderir. 

Bu kavram, Allah'ın sıfatı olarak bir çok 
ayene geçmektedir. Bunlardan birinin me
ali şöyledir : "Ey Inıınl.,ı Kızandıklarını· 
zın t.mlzlerlnden ve size yerden çıkar
dıklınmızdan ıırt.dln; IOrenmedın .1. 
mavecaAınız piı ,.yterl 'IVt1T1lye kelkm. 
yın. Allah'ın mOatlOnl ve övülmeye ıayık 
olduOunu bilin." (Bakara 2/267) 

GARIBU 'L·KU R'AN (Bk •. 
KUR'AN ILlMLERh 

GASIVE SURESI 
Mekke'oo zarıyat suresinden sonıa Kenı 

sureSıMen once nazlı olmuştur Yırmı alU 
ayeltil. Gaslye keıimesi, bılinci ayette hor 
şeyi kapıayan, insanları her laıalından ku
şatıp bürüyen ve dehset içerisine alan kı-
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yame! safhası manasina geldiai için sure
ye bu ad verilmiştir. 

Bu sure insanı düşünceye. ıelekküre ve 
ibret almaya sevkeden, ümU ve arzuya çe
ken, korku ve çekingenliOe götüren, hesap 
gününde görülecek hesabı hatırlatan sure
lerden birisidir. Bu surede üç önemli nok
ta üzerinde durulmaktadır: 

1-Kıyamet gününde yozıerin korku ve ıil
I@I içerisinde. boyunlar bükük, bitkin düş
müş, kendınden geçmiş, aşağılanmış ola
caQınl. böylelerinin işe yarayacak iyi bir 
ame!i, geçmişte Allah için Ovgüye ıayık bir 
davranışları olmadlQı. husran ve vebalden 
başka bir şeyleri kalmadlQı, batıl din, bozuk 
fikir ve inanç ile külre saparak çalıştıkıarı, 
beyhude zahmet ve meşakkal çektikleri, bu 
yüzden çalışmaları kendilerine yorgunluk
tan, bitkinlikten ve zltlelten başka bir şey 
saQlamadlQI. çünkÜ bunlar dünyaları ve 
dünyevi arzuları için yoıuldukları, karşılı!}ı
nı da dünyada gördükleri, ahirelte Ise elle
ri ve yüzleri kara çıkıp, sonuçta azaba du
çar olacakları bildiriliyor. 

2;Yüzlerinde sevinç ve mutluluk eseri 
olan bir başka sımanın olacaQınl, bunların 
ise Allah'ın nzasma uygun yolda dünya ve 
ahirette faydası olacak amenerde bulun
dukıarı, bunun için de başta Allah'ın hoş
nutluQu olmak üzere rahat, emniye1 ve şef
kat içeriSinde cennette kudret eliyle hazır
lanmış nimetlere nail olacakları anlatılıyor. 

3-Surenin bundan sonraki bölümünde 
ise muhataplarının dikkatini devenin nasıl 
yaralıklı?!ına bakmaları ve araşlırmaları tav
siye edıliyor. Çöl ikliminde aşırı sıcağa, yi
yecek ve içecek bulunmadıgı zamanlarda, 
hörgücünün nasıl bir besin deposu görevi
ni yerine getirdigi. üç bölümden meydana 
gelen midesinin bir bölümünün gerektigln
de kullanmak üzere 4 litre suyu nasıl depo 
etıiQi. uzun ve az kavisli olan boynunun, 
üzerine yüklenen yükü kaldırabilmek için 
nasıl bir kaldıraç görevi yaptıgı gözıer önü
ne seriliyar. Insanların gözlerini semaya çe
virip göğün nasıl yükseltildiOini. da{lların 
nasıl dikildiğini. yerin nasıl yayııdıgmı, hü
lasa olarak kainaı düzenı üzerinde Insanh
Om düşünüp araştırma yapması isteniyor. 
(MKATıK) 

GAYB 
(Gabe) kökü sözlükıe görünmemek kay

balmak manasınadır. Güneşin batması, gö
rünmemesi de bu kelimeyıe ifade edllfr. 
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Gayb, görünmeyen demektir. Dindeki terim 
anlamı ise insanın duyu organları ve aklı ile 
bilinerneyen, insanın bilgisinin ulaşamadı
Oı şeyler demektir. 

Hem lerllerin ve hem de bülOn insanlr
gm bilgileri sınırlı oldugu ve sürekli gelişı i
Oinden dolayıdır ki gayb kavramını izan (g6-
resel, nispt) olan ve olmayan diye ikiye ayır
mak zorunludur. Insan bilgisinin ulaşama
dlOI şeylerden bir kısmı şartıarın deQişme
sıyle bilinebJJecek şeylerdir. Bir kısmı ise 
hiç bir zaman bilmek mümkün olmayacak 
şeylerdir. Bu yüzden aHmler gaybı öteden 
beri ikiye ayırarak taril edegelmişlerdir: 

1-Nispi (izali göresel) gayb: Bazılarınca 
gayb iken bazılarınca gayb olmayan veya 
bir zaman gayb iken başka bir zaman gayb 
olmayan şeyler. Mesela benim kalbimden 
geçenler baŞkaSı için gaytxiır. Bir caMe gö
re bir bilginin bildiQi şeyler gaybdır. Yine 
bundan 100 sene öncekilerin bildikleri ba
zı şeyler bugün gaybdır. Gaybm bu kısmı
nın bilinip bilinememesi bazı şartlara ba�
ııdır. Şu halde bunlar gerçekte gayb de�H
dir. Bilgi edinme imkanlarının yetersizligin
den dolayı gayb olmaktadırlar. Gaybın bu 
kısmına, ilmi faaliyetler sonucu muttali olmak 
insan için mümkündür. Fakat bir gaybı keş
fedince arkasından başka bir gayb ortaya 
çıkmakıadır. Bu da bizim bu lür gaybın sı
nırlarını çizmemIZi imkAnsızlaştırmaktadır. 

2-Mutlak Gayb (gerçek gayb): Ferdin ve
ya Insanların beşeri imkanlarla bilmesi 
mümkün olmayan şeylerdir. Bunları ancak 
Allah bilir. Çünkü onun ilmi her şeyi kuşat
mıştır. Bu yüzden Allah'ın bir ismi de "Ai
lamu'l GuyOb·' gaybları bilendir. Bu lür gay
bın deım olmadlQından insan ancak Allah 
bildirdlO; takdirde bilgi sahibi olabilir. 
Kur'an-ı Kerim'deki, gaybm ancak Allah ta
rafınoan bilinebilece�ini ifade eden şu ayet
lerde gaybtn ikinci kısmı kastedilmektedir: 
, "Allah ılze gaybı blldlrmez" (AI-i Im
r8.n:179). "Gaybın anahta,ları onun (AI
lah'ın) katındadır. Gaybı ondan başkası 
bilmez" (Enam: 59) "Oe kı, gayb ancak 
Allah'a alııır" (Yunus:20). "Göklerin ve ya
rln gaytı, Allah'a oIttl(' (HUd:123, Nahl:77) 
(Ayrıca bkz:Neml: 165). 

Allah gaybdan dilediOini peygamberine 
bııdirir. O bildirmedi�i takdirde peygamber
ler de gaybı bilemez: "O gaybı bilendir. 
Kendi gaybını razı oldu�u peygamberler 
hariç kimseye blldlrmez" (Cin: 27). "Bun
lar gayb haberleridir. sana vahyedlyo-
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ruz" (Hüd.49), Aı·! lmr.in:44, Yusuf.102) 
Şu ayet Allah bildlrmedıkçe peygambe

rin de gaybı bilemeyeceQlni gösterır: "(Ey 
hıblblm) de ki size Allıh'm hazln.tert ya
nımdadır demiyorum, g.ybı da bII.· 
mem" (En;im: 50. Hüd. 31) 

Gayb şimdiki zamana ail oldugu gibi 
geçmişe ve geleeeOe alt de olabilir. Önü· 
müzdeki duvarın arkası gayb olduOu gıbı. 
tarihi olaylar ve gelecekte meydana gele
cek olayıar da bizim Için gaybdır. 

Gayb konusuyla Ilgili önemli bir mesele 
de gayba iman konusudur. Bır ayette tak
va sahibi mOmlnlerln özellikleri anlatılırken 
gayba iman ettikleri ifade edilmektedir 
(Bakara:3). Bundan maksat şudur: Görülen, 
mOşaheda edilen şeyler için iman söz ko
nusu olamaz. Çünkü iman tasdik yanı doQ
rulamadır. DOQruıama ve yalanıama ise du· 
yu organlarıyla algılanan şeyıer için deQil, 
haberler Için sOl konusudur. Ahiret Allah, 
melekler, kutsal kiıapıarın inişi gibi iman 
esasları duyu organlarıyla algııanamaz, An
cak delil ile bilinebilirler. Işıe bunlar vahiy
le peygamberler vasııasıyla Insanlara bil
dirilmekte 'le mOmln bunu dOOrulamakta
dır. MOmlnler varlık Aleminin sadece du· 
yularla algılanan şehadeı aleminden ibaret 
olmadıOını, duyularla algı1ananların ötesin· 
de başka alemierin var olduQunu kabul 
ederler. Halla bazı hlkmel erbabı, duyularla 
a\glladlOımız Alemin, meıalizik Alemin idra· 
kimizdeki gOronıoso olduOunu kabul eder· 
ter. Bu gOrüş, maddenın gerçekıe enerjı 
Olup bizim onu duyularımızıa anlamlandı
rarak algııadıQımız ve şekıl verdiQimiz şek
lindeki modern fizik teorisiyle uyuşuyor g6-
rOnmekledlr. (s.POLAn 

GEBELIK 
Kur'an'da. annenin çocuQu için çeklIOi 

sıkıntılar ve dolayısıyla anneye karşı çocu· 
Qun mükellefiyetierinden bahSedilirken 
"ÇocuOun (anne karnında. 'a,ınma.ı va 
.üUen kesilmesi otuz ıydır" (Ah
kaf:15) buyuruımuş, başka bir Ayette de ço
cuQun sOtlen kesilmesinin iki yıl olduQu be
Iırtılmiştir (Lokman:14). Bu iki ayet karşılaş
lırıldlQında gebellQln en az süresinin alıı ay 
olduQu Kur'an'ın işaretinden anlaşılmakta
dır. GebeliQin azami süresi hakkında ise 
Kur'An'da bir bilgi mevcut deQildir, 

Kur'an boşanmış hamile kadınların kkJel
lerinin (bkz: lddet maddesi) dOOumlarıyla 
sona erece!}ini bildirmiş (Talak:4) ve bu ka-

dınların hamile oldukları sOrece nafakala· 
rının kocaları tarafından temin edılmesinı 
istemişi ir (Talak:6). (A.BARDAKOejıu) 

GEMI 
Gemı, suda yozen bir taşıtın adıdır. Bu 

anlamda Kur'An-1 Kerim'de 23 yerde kulla
nılmaktadır. Kur'an'daki kaışd�ı ise "Fülk'! 
10r. 

Kur'an·ı Kerim'in bildirdiQıne göre, ilk ge· 
miyi Inşa eden Hz. Nuh'tur. Hz. Nuh ise 
gemiyi Allah'ın öQretmesi 'le kOntrolGnde 
yapmıştır. Bu hususu açıkıayan ayetin me
ali şöyledir: "Biz ona vahyattik kı, gözle· 
rimizin önünde ve vahylmlz (�retm.· 
miz) II' gemiyi yap" (Mo·minOn. 22127) 
Gemınin neden \Le nasıl yaplldı!):ını ıse $U 
ayellen �renlyoruz. "O tahtadan yapıl· 
mı, ve mıhla çakılmı,tı" (Kamer, 54113) 
Gemi ve geminin yaplllŞI ile ılgili olarak lef· 
sirlerde geniş bılgiler verilmektedir. Fakat 
bu bilgilerin sıhhati şDphelidır. Bununla bir
lıkte Hz Nuh'un gemısi hakkında verilen şu 
bilgi dikkat çekicidir: Geminin uzunlugu üç 
yüz zira', eni elli zira', su kesiminden yuka· 
rısı otuz zira', saçlan ma'mul üç ambarlı bit 
gemi idi. Elmalılı'ya göre bu gemi, yelkenli 
deQil. buharh bir gemidir. (Elmalı!ı, 4/2781) 
Elmaltlt'nın bu yorumu, çaQ<1aş anıayışa uy
gun, fakat eski yorumıardan ve rivayetler· 
den çok farkhdır. ÖzelliQi de bu larkı tlıklan 
kaynakıanmaktadır. 

Gemi ile ilgili diQer ayetlerde, gemilerin 
Allah·ın kudretine bir delil olduQu. O'nun 
koyduQu kanunlara uygun olarak denizier
de akıp gilligi anlatılmaktadır. Geminin ya
plllŞI \Le kullanılışı, insanlık tarihi içinde ilk 
medeniyet örnekleri arasında yer alır. Ak
lını ve zekasını kullanan insanın eseri olan 
gemi. aynı zamanda Allah'ın variıOının da 
dalilidir. (C.KIRCA) 

GU RUR (Ok", Kibir) 

GUSÜL 
Hiç kuru bir yer kalmamak uzera. tepe· 

den Iımaga vücudun her tarafını yıkama· 
ya gU901 (boy ebdesli) denir 

IslAm dininde bır kimsenin bellrJl ıbadel· 
leri yapabilmesi için gOzle gOrOlan pislikler· 
den (necaseı) temizlenmesı gerekhOI gıbı. 
"hades" ıabır edilen gÖZle gOrülmez pıs· 
ılkıerden de manen temizlenmesı gerekır 
Bu ikinci nevi temizlik de abdesI 'le gusOI 
ıle otur COnuo atan kımsenın, acıet (hayıZ) 
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GÜN 

veya lohusallOI (nilas) sona eren kadının 
gusletmesi larz, cuma ve bayram namaz
ları için ve belirli YEtr ve zamanlarda gU501 
abdesıi alınması sOnnetlir. GuslOn Oç şar· 
tı vardır; aOız8 su vermek, burnun içine su 
vermek. bülOn bedeni baştan aşaQt su ite 
yıkamak. 

Kur'an'da "EO.r cünOp Is.nlz tam 
temizlenin" (Malde. 6) buytutarak gusle 
işaret edılmiş, sarhoşken namaza yaklaşıl· 
ması yasaklanırken cünüp olan kimsenin 
de -yoldan gelip geçme durumu hariç- na· 
maza ve namaz kıhnan meseiılere yaklaş
maması istenmiş!!r. (Nisa,43) 

GuslOn maddi ve manevi bir çok fayda
sı vardır. Müslümanlar her ne kadar ibadet
ler; beLLi faydalar saglamak için degıı, AI
lah'a kulluk borcu olarak ve Allah'ın rızasını 
kaıanmak Için ila ederlerse de, bu arada 
ibadetlerin maddi ve manevi faydalanndan 
da Istifade ederler. Gusüı. kişinin zihnen, 
bedenen ve ruhen toparlanmasını ve temiz
lenmesinl saOlar. Gusül abdesli alan MOs
ıoman, kendini daha zinde ve hazırlıklı his
seder. BeLLi sıkıntı ve tehlikelerin mevcudi
yeti hAlinde gusOI yerine teyemmüm ab
des1i alınması imkAnı Ise, Islam dininin ko
laylık ilkesi geregıdır. (A.BARDAKOOıU) 
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KUR'AN-I KERIM 

G Ü N EŞ 
Güneş, dünyanın da içine dahil oldu�u 

bır sistemin merkezinde bulunan orta boy
da bir yı ldızdır. Dünyaya en yakın yıldız oJ
du(lundan büyOk ve parlak görünOr. Kur'an
t Kerim'deki karşılı!}ı "Şems"Ur ve bu an
lamda 32 yerde geçmektedir. 

Kur'an'a gOre Güneş, insanların emrine 
verilmiş (A'r al, 7154) bir ışıktır. (Yunus, 10/5) 
Güneş de di(jer varlıklar gibi, Allah'm kud· 
retine bır delıldir. Gece ve gOndGzün oluş
masını saQlar. Kur'an-ı Kerım'de aslronomi
yi ilgilendiren çOk dikkat çekici bir bilgi de 
Güneşle ilgilidir. Yasin suresinin 38. ayelin
de "GO .... IM kondl mO.I.kont ıçın okıp 
gld"" denilmektedir. Elmahlı bu ayeti çok 
..,eciz bır şekilde şöyle izah eder: Burada 
mOstekar kelimesi, mimli mastar, ism-l za· 
man veya ism-i mekan olabilir. LAm ile de 
bir kaç anlam kazanır. Bunun için bu ifade 
bir kaç anlama gelmekledir: Öncelikle Go
neş. kör bit tesadOfün eseri deoil, sabit bir 
kararla hareket ediyor demekHr. lklnci ola· 
rak, Güneş bir istikrar için, yani kendi sis
teminde bir dOzen meydana gelirrnek için 
akıp gidiyor. anlamı vardır. Üçüncü olarak, 
mOstekar kelimesi ism-i zaman olabilir. Bu
na göre mana, Güneş kendine mahsus bır 
istikrar zamanına yani durma zamanına ka
dar akıp gider demek olur ki. bu durma za· 
manı Güneşin söndürOleceOi kıyam(!t za
manıdır. Dördüncü olarak, müstekar keli
mesi, ism-i mekan olabilir. Buna göre ma· 
na ise, Güneş kendisine tahsis edilmiş bir 
istikrar yerinde yani bır yötOngede akıp gi
der demek olur. Ayrıca Güneş, istikrar bu
laca�ı yer için hareket eder, manası da var
dır. Buna göre, GOneşin bır başka merke
ze doQru hareket ettiOi de anlaşılmaktadır. 
Nitekim bir hadisıe "Güne,In müsteklm 
ır,ın ıltıdır" buyrulmuştur. (Elmalılı 
5/4030). Hasılı bu ayet. hangi anlama ge
lirse gelSin, her anlamıyıa pozitif ilmi 000· 
rurayan ilAhi bir mu'cizedir. (C.KIRGA) 



�A�NS�I�K�lO�P�E�D�IS�I __________________________________ �H.AC 

HAC 
Isıam dininin temel ibadellerinden ve 

esaslarından birisi de hacdır. Hac ibadeti, 
Müslümanın, yılın belli ay ve gününde Mek
ka ve civarında ila edilen belirli ibadet ve 
ziyaretleri usulüne uygun şekilde yerine ge
tirmesidir. 

Kur'An'ln bildirdiOine gOre K3be. yani 
Meseld-i Haram. Hz. ıbrahim ve ısmail la
rafından inşa edilmiş ve onların ileriye dö
nOk duasına konu Olmuştur. Kur';!n'da bu 
olay şöyle anlatılır: "Hani ıbrahim, Ismı
Ille beraber o Beyt'ln temellerini yükl.l· 
tiyor (ve şöyle dua ediyordu): Rabbimiz, 
bizden (şu yaptıOımızı) kabul buyur, ,Up
hesiz sen 1,ltenlln, bilenıin. Rabbimiz, 
bizi sına teslim olanl.r kıl. ne.llmlıden 
de sına teslim olan bır ümmet çıkar, bı· 
ze Ibadel edeceOlmlz yerleri (hac amel· 
lerini) göster, tövbemlzl kabul eden, çok 
merhametli olın ancak senıın!' (Baka· 
ra: 127-128), "Bır zamanlar Ibrahlme Bey· 
tın (KAbenin) yerini açıklamı, ('le ona 
,öyle emretml,Ur: Bana hiç bır ,eyl or
tak ko,ma ve ta'laf edenler, ayakta du
ranlar, rükü 'le l&Cde edenl.r Için e ... imi 
temizle!' (Hac:26). Bu ayetln devamınaa 
Hz. Ibrahime veya daha �ru görOşe gö
re Hz. Peygamber'e yöneltilen emir ile, hac 
ibadetinin erlffin ve hikmetine temas ediL
mektedir. "Insanlar ıçınde haccı ilan et, 
gefek yaya va gerekıe uzak yollardan 
gelen yorgun develer üzerınde sana gel· 
ıınler. (Gelıınıer) kı bır takım faydalara 

tanık olıunlar ve Allah'ın kendiıerine n· 
zık olarak verdıaı hayvanlar üzerine bel· 
U günlerde (onlan kurban ederken) AI· 
lah'ın adını ansınıar. Onlardan yiyin, Si' 
kıntı ıçınde bulunan faklre de yedirin. 
Sonra (haccedenler) klrlerinl glderalnler 
(Iemlzlenslnler), adaklan"ı yerıne getir· 
ıınler ve Eski Evi (Klbe'yl) lavı' etsin· 
ler. Iste, kım Allah'm yasaklanna saygı 
gösterirse, Rabbinin yanında kendisI Için 
Iyidir. Size okunanlı, (açıklananlar) dı
,ındaki hayvanla, sızın ıçın helil kılın
mı,tır." (Hac 27-30) 

Hz. ıbrahim ve ısmail devrinden Hz. Pey
gamber zamanına kadar geçen süre zar
fında Araplar Mescid-i Haram'a saygı gös
termiştir. Fakat Hz. ıbrahim'in tebııe etti
gi dini esasları ve hac ibadetinin adabını 
degiştirmişler. Kabe'nin içine ve dışına dot· 
durdukları putlara tapar olmuşlardır. MOş, 
Tik Araplar putların araclltQı ile Allah'a yak. 
laşmaya çalışıyor. hatta hayvanları bile ıap
tıklar. putlar adına bo�azlıyorlardı. Yukarı
daki ayet, bu kUfür ve şlrk 1IIIIerl reOlietmek
te, tevhlt esasını getirmekıedir. Kur'an. Hz. 
ıbrahim'in şeriatın! yenilemek ve tevhi! aki· 
desını devam ettirmek Için Mescid-i Ha· 
ram'ı Müslüman Ommeı Için de kutsal yer 
kılarak hac esasını Qulirmiştir. Ayette. ", •• Vo
luna gücü yaıen harkesin Beyl'l hacceı, 
ması ınsanlar üzerinde Allah'ın bir hak· 
kıdır." (Aı.ı Imran:97) "Allıh ıçın hıccı Vi 
umreyl tamamlayın." (Bakara, 196) buy
rularak hac, gücü yeten her Müıtüman 
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üzerıne, ömründe bır d.f. olmak üzere 
fın k,hnm" tır. 

t<ur'�n haccın ilası, adabı \18 erkanı ile 
ilgıli tıükOmler de getirmiştir. "Hac bilinen 
aylardadır. Kım o aylarda (ihrama gire
rek) haccı (kendine) fa� ed., .. bil.in ki, 
hileda k,dını yaklı,mak, gilnaha sap. 
mık, k.ııgı etmek yoktur. SIz: ne Iyilik 
ederseniz Allah onu bilir. Kendinize azek 
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edinin. Azı§ın en Iyisi takvadır. Ey akıl 
sahipleri, benden sakının. Rabbinizin lu
tuf ve keremlnl ıramınızda sızın ıçın bır 
günah yoktur. Ar.f,t'lan akın akın ayn· 
Iıp (Müzdenle'ye VeldlOlnlzde) Me,.,,1 
Haram'da Aıı.h', ının. O'nun .Ize göı
terdl!)1 biçimde O'nu ının. Siz O'nun yol 
göstermesinden önce �apıkl.rd8n ldl· 
niz. Sonra Inıenların akın akın glttl�1 ye
r. siz de akın akın gidin ve Allah'tın 
maaflret dll,yln. Şüpheslı Allıh bıOı,· 
Iıyan, eslrg'y,ndlr, Hıc Ibed,Unlıl bl· 
tırınce ıtalınn,ı, .ndlOın,ı gıbı, hettı 
dıha kuvvetıı bır ,ekilde Allah', anın." 
(Bakara, 197-200), "Safa ile Merve Allah!
ın nişanlarındandıf. Kım evi hacceder, ya· 
hut umre yaparsa onları tavaf etmesinde 
bir beis yoktur.' (Bakara. 158). "Blı kurban· 
iık develeri de siıln ıçın Allah'ın nl,ın· 
larındın kıldık.,," (Hac: 36), "Ey inanan
lar, ne Allah'ın işaretlerine, ne haram aya, 
ne kurbana, ne gerdanlıklara ve ne de Rab
lerinin lulul ve tızasını arzu ederek Beyl-i 
Haram'a dO�fu gelenlere saygısızlık etme
yin, Ihramdan çıktlQınız zaman avlanabilir
siniz, Sizi Mescid·i Haram'dan çevirdikle
rinden dolayı bir ıopluma karşı beslediQiniz 

, kin, sizi saldırıya sevkeımesln. lyilik ve tak
va Ozere yardımlaşın, günah ve dOşmanlık 
üzerıne yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, 
Çünkü Allah'ın azabı çelindir." (Maide, 2) 
ayetleri ve konuyla ilgili diOer ayeııer 
(Bkz:Bakara, 196. 203) (Maide: 95·97), An
kebut. 67, Kasas, 57, A1-i ImrAn, 97) hac 
ibadetinin ilası ve adabı üzerinde ayrıntı ile 
durarak hem moşrik Araplar arasındaki 
yanlış uygulamaları lashih eder, hem de 
hac Iiillerinin gaye ve hikmetine lemas 
eder. 

Hac hicretin altıncı yılında farz kılındı. 
Hz, Peygamber aynı yıı umre için yola Çık
tı�ında müşrikler tarafından Mekke'ye gir· 
mesi engeııendi, Bu yozden ertesi yıl um· 
re yapabildi. Hicretin onuncu yılında da yüz 
bini aşkın MOslümanla birlikte meşhur Ve
da Haccını ıla etti, hac esnasında haccın 
yapılış şeklini tatbiki olarak �sıerdi ve 
"Hacıa IIglll lbadeUerlnlıl benden ahn" 
buyurarak her konuda oldu�u gibi bu konu
da da bütün MUslilmanlara rehber ve ör· 
nek oldu, 

Hac ibadeti sayısız hikmet ve faılleller
Le doludur, Mika! yerinde. dOnyayı ve dün
yevi farklılıkları, benciIHOI temsil eden elbi
se çıkarılıp Müslümanlar, eşilleyen. birleş· 



ANSIKLOPEOIsI 

. liten, onları ümme! olmanın şuuruna erdi· 
ren Iki parça beyaz Itıram elbiseleri giyll!r. 
Artık "b.n" YOk "biz" vardır ve müminler 
bır ufuktan dıgerine akan beyazlar sell ıçe· 
rı sinde yok olur, Adeta ölmeden önce ölür 
ve ahlret hayatını yaşar, Ihram, kişinin ken· 
dini geçici kaygı ve bagımlılıkıardan kurta
rışının sembolÜdOr. BOlOnlOQü boıup ben· 
liOi uyandırıcı,geride bırakılan geçici haz ve 
Olçüleri hatırlatıcı mahiyetteki eşya ve fii!
ler yasaklanmıştır. Hac , Kaba'ye doQru 
degi!, Allah'a doQru bir harekettir. Kabe son 
degi!. so.nsuzluga açılan bC!§langıç ve ilk
ıir. (Bkz.AI-I Imran: 96) Kaba'ye (Beyt-i Atik) 
(Hac, 29, 33) de denir. Atik. hür oluşu, bo· 
yundurukıan ve her türlü sultanın esaretin· 
den kurtuluşu ifade eder. Küp şeklindeki 
Kabe ve etrafında dönerek tavaf eden mü
minIer, kainaıın özetidir. Tavaf. sükunet ve 
hareket, akide ve amel. levhil ve c ihat1l r. 
Koşmak ve seQirtmek anlamına gelen 
"sa'y" bir canlılık. bır arayışıir, esbaba te
vessOldOr. Aralat, insanın dünyaya ayak ba
sışını, kıyamette Allah'ın huzurunda bekle
yişini hatırlatır. Hacda her ibadetin ve her 
şeklin bir anlamı, mümıni eQitici ve şuur
landırıcı bir yönü vardır. Müzdelife vaklesi, 
Mina'da şeytan ıaşıama Ile kurban, Iıraş ol
ma, Kabe'ye dönüş vs. hep anlamlı davra
nışlardır. Ihrama girerken benUQi MikaI'ta 
bırakan müminler. hac Ibadet i ile Islam üm
melinin bir Qyesi olmanın şuuruna, Allah'a 
yakınıaşmanın muliuluQuna ulaşır, eski ha
la ve günahlarından arınarak, hayata daha 
şuurlu olarak yeniden başlama imkanını ya
kala,. (A. BARDAKOOıU) 

HAD (HUDUD) 
Allah hakkı olarak uygulanması gereken, 

miktarl belli cezalara had cezası (çokluQu 
hudud) denilir. 

Kur'an'da zina, zina illirası. hırSıZlık, yoı 
kesme ve eşkıyalık suçları için belli ceza
lar öngörülmüş, şarap içme ve sarhoşluk 
ile dinden dönme ve Isyan suçıarına da te· 
mas edilmekle birlikte bunlar için muayyen 
cezaolar tayin ve takdir edilmemiştir. (Bkz: 
Ceza maddesi) 

Ancak, Kur'an'da geçen hudud kelime
si böyıe bir ıstılahi anlamdan ziyade daha 
genel"manada "Allah'ın koyduğu sınırtar, 
e •• ılar. Allah'm emir ve yasakları" ma
nasında kullanıımış Kur'an'ıo on üç yerin
de Allah'ın koyduQu bu sınır ve esasların 
çiQnenmemesi. muhafaza edilmesi em re-

HAl 

dilmiştir. (Bkz: Bakara: 187, 229. 230 Nis&.: 
13, Tevbe: 97, 112, Mücadele. 4) {A.BAR. 
DAKOOlU� 

EL·HAFIZ 
Muhalaıa etmek saklamak, kaybolmak

tan korumak anlamlarına gelen "hıız" kö
künden ıütemlştlr. "EI.Haıız", el-Esmaü'l· 
hüsna (Allah'ın 90zel isimleri)'dan birisi 
Olup Allah'ıo, yaratıkları her türlü tehlikeden 
koruması demektir. 

Bu kavram, Kur'an-ı Kerim'de bir yerde 
tektik, iki yerde de çokluk olmak üzere top
lam üç yerde geçmektedir. (Tektik olarak 
geçtigi ayet için Bkz: YUSUf 12/64: çokluk 
olarak geçen ayeııer için bkz:Hicr 1519: En
b;ya:211B2) (A.TOKSARI) 

EL·HAFiz 
EI-EsmM'I--hOsna (Allah'ıo güzel isimle

rirdan birisidir. Yüce Allah'ın, yapılan işle
rin hepsini bütün ayrlOtılarl ile bitmesi ve 
murakebe sahibi olması demektir. 

Allah, insanların bütOn yaptıktarını anın
da tespit eder, gönüllerinden geçenleri dahi 
bilir, hiç bir şey O'na gizli kalmaz. 

Bu kavram, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın is
mi olarak üç yerde geçmekledir. Bunlardan 
birisinin meali şöyledir: "OYS8 ıblis'In on
lar üzertnde bır nüfuzu yoktur, ama Biz 
Ahırete inanan kimselerla ondan ,üphe
de olanlan, ı,te böylece ortaya koyanL 
Rabbın her ,eyl gözetıp koruyandır" 
(Sebe' 34121, diQer iki ayet için bkz:Hud 
1 1157: Şura 42/6) (ATOKSARI) 

HAINLIK 
(Hane) kökünden masıar olan (hıyanet) 

kelimesi, sözünde durmamak, güveni Istis
mar etmek, emanete hıy�net etmek gibı 
manalata gelır. Münalıklık da bir hainlıklH 
Yalnız münafıklık dindeki hainliOe verilen 
addI(. Hainilgin zıdeıı emanet yanı emlnlll,
güvenilirlik, dürüstlük ve sözünde durmak
hr. 

MOmin, emın ve güvenilir, içi dışı bir ol· 
mak zorundadır. Peygamberlmiz bir hadis
lerinde şöyle buyurmuşlardır: "Münelığın 
.llmeU üçtür: 

1,KonuftuOunda yalan söyler, 
2,$öz verince lözUnde durmaz, 
3·KencUne gUvenliince nıinlik eder," 

(Buhari, iman, 24. Şehadet, 28, vesaya, 8 
Edeb, 69: MüSlim, iman 107, 108). 
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• 
Hainlik, müneı!ıkhk alameli olduOuna gö-

re gerçek imanla hainlik beOdaşm81. Allah
u Teafa ,öyle buyurur: "Ey Iman edenler, 
AII.h'. Raaulünı Vi emınıt l,rlnlN bl· 
Iırek h.lnllk ıtmıyln" CEnıal. 27}. 

"Allah hainleri sevmez" (Enlc\l: 58). 
"HL Yuıuf dedi) Bu (kedınla"" sorgu· 

y. çekllme.lnf l,tamım krılln) arkadan 
benim helnllk .tmedı�rml Vi h,lnl,rlo 
tuıaGınl Allah'm bı,ırıya ul.,hrmIYK. 
O' nı bll.ln (IçindI)" (YUSul: 52). 

"Bız sana kıtabı gerçekıe inClircılk ki AI
lah'ın sana gösterdiQi biçimde hükmedesin. 
Hainlerin savunucusu olma" (Nisa: 105). 

"Allıh lnın.nlırı IIYUnur. Allah hiç 
bır hıln ve nankörü •• vmız" (Hac : 38) 
(Ayrıca bakımz: NIsa: 107) (s.POLAn 

HAK 
Hak. mantık alanında mutabakat ve mu

varakal anlamına gelir. Oo(lru kelimesi Ile 
karşııanır. Ilim ve hikmetin gereOine göre 
"bir şeyi yaraıan"a "Hak" denir. Allah'a 
Hak denilmesi bunun içindir. Ayrıca ilim ve 
hikmel ger�ince "yaratııan şey"e de hak 
denir 8u anlama göre Allah'm yarattıOı her 
şey haktır, gerçektir. Bu iki anlamdan ilki 
"gerçekleştirici" kelimesi ile, ikincisi 
" gerçek" kelimesıyle anlalılır. 

Her hangi bir şeyle ilgili inanç hakkında 
da hak kelimesi kullanılır, eQer inanılan hu· 
sus. O şeyde varsa, mesel;!ı, filan kimsenin 
öldüklen sonra dirilmeye dair inancı hak· 
IIr, denilir. 

Ayrıca, yerıne göre, gereken kadarıyla, 
gereken zamanda yapılan Iş ve söylenen 
söz hakkında da hak kelimesi kullanıhr. Me
seıa, yapııAm Iş haktır, SOlOn haktır, deyi
şimiz gibI. 

Kur';!ın, hakkın gerçekteşlirıımes/nden 
bahsederken, hakkı hak olarak ortaya koy. 
manın ıkı yolunu gösıerlr: Biri, delil ve beL· 
geler göstererek, digerl dini tamamlayıp 
herkese yayarak. 

Hak. yerıne gOre aıacagı anlam ne Olur· 
sa olsun, Kur'An'da en çOk kullanılen kell· 
me/erden birIdir ÇOnkO o, Allah. insan, 
�Iem ıımer, sozıer, lII$kiler, Inançıar gıbı he· 
men hemen her alanda kullanılma imkanı 
taşıyan bır kelimedir. 

Buna Ilaveten zorunlu, Ilzım ve mOmkOn 
anıamın� ItMe etmek ıçın de KurAn'da hak 
kehmesı kullanılmıştır . ..... Mü·mlnl.r. yır· 
dım etmek bizim üzerimize hık Olmu,· 
tUf. 30/47." 
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"Hak" kelimesinin bu oenli yaygın kul· 
lanıinasına '*""", Kur'in'da "Haıoor' -
mesine rastlanmamaktadır. Hak keıimesi· 
ne, Hakikat sözc�ünün taşıdlQı anlamları 
gOstermayi de üstlenmiştir. 

DuraOI ve varllOI olan şeye ad olan ha· 
kikat, inanç , iş ve söz hakkında kullanılabi· 
lir. (H .ŞAHI N) 

�L·HAK 
$özlUkte yakin, sabıt ve şüphe olmayan 

şey demektir. EI·Hak , Isıami ilimler larm;· 
nalajisinde Allah'ın sıfatlarından birisidir. Bu 
kavram, Allah hakkında kullanlldlQında In
karı imkan dahilinde olmayan, varllOI hiç 
deOişmeden duran, varlı!)ının ispatı ve iti· 
ralı gerekli olan anlamlarına gelir. 

EI·Hak kavramı, Allah'ın ismi olarak çe· 
şitli ayellerde geçmektedir. Bunlardan iki· 
sinin meali şöyledir: "ı,t. g.rç.k (hak) 
Rabbiniz Allıh budur. G.rçeOln dı,ıncla 
udece aaptklık vırdır." (Yünus 10132) "ı,. 

te buradı kudr.t ve hlklmly.t. yanıGı 
g.rçek (hık) olın Allıh'tır. MÜklfıtlan· 
dırmı bıkımından hayını olan dı. so
nuçlındırmı yönünden hayını olan da 
O'd"r�' (Kehl 18/44) (A.TOKSAAI) 

HAKKA SU RESI 
Hakka, her şeyin iyisi, orıası, beıa. mu· 

sibet ve kıyamet anlamlarına gelmektedir. 
Kur'an-t Kerim'in 69. suresinin adıdır. Mek· 
ke'de Mütk suresinden sonra, Mea,riç su· 
resinden önce oAıil olmuştur. Bu suıede 52 
ayet, dOn yOz seksen kelime ve bin altı yüz 
elli harf bulunmaktadır. Burada hakka keli· 
mesl, kıyamet anlamında kutlanılmıştır. -

Hemen hemen bOtOn mülessirıer. ayet· 
le geçen ve sureye ad olan el·Hakka kell· 
mesinl. vukuu vaclp ve geleceOI sabiı olan 
kıyamet gOnO olarak yorumlamışlardır. Su· 
renln muhteviyatı  da bunu göstermektedir. 
Surede. kıyamet günOnden ve ahvalinden 
talslletryla bahsedilmekte ve cOmıer veril· 
mektedi r. Buna giriş mahIyetinde olmak 
ozere, peygamberlere inanmayan geçmiş 
ümmetierin dOnyadakl acı sonları hatırla· 
tılmaktadıı. Aynı şekilde Hz. Peygamber'e 
şair veya kahin diyen ve Kur'an'ı O'nun ken
diliOlnden sOyıemeye çalıştlQı bir şiir veya 
kehanel sayan Mekketi mOşriklerl korkuıan 
konular yer almaktadır. Sure gerçek1eri an
lalmakla ve Allah' ın yOce ismini yad ve tes· 
blh etmektedir. (C.KIRCA) 



ANSIKLOPEOISI 

HAKKı TAVSIYE: (Bkz: EMR 
BI'L.MA'ROF: MARUFU EMIR) 

HAKSızlıK: (BkLZuLIlM) 

HALI FE 
Halife, başkasının yerine bakan kimse

dir. Bu başkası gizli olduQu için, öldüQO için, 
ikiz oIdUOu için veya yerine bırakacaQı kim
seyi şereflerıdirmek için, asılın yerine se
çilmiş olabilir. 

Allah, yeryüzüne bir halife bırakaeaQm. 
bildirir. Melekler, ıblis ve insan arasından 
Adem .... e 3dem�ullarınlrThalile seçildikle
rini Kur'an haber vermekteıjir (2130-35) 

Kur'an, helak edilmiş kavimleri n yerine 
başka insan topluluklarının geçirilmesini, 
sonrakilerin nasıl iş göreceklerini deneme
ye tabi tutma gerekçesine ba\')lar: "SOnr. 
onlann ardından bekalım n ••• i I' gar •• 
cekslnlz diyerek ıizi yeryüzüne hallfel,r 
yaptık 10114:' 

Allah, OAvud Peygamber'e hilaben: "Ey 
Olvud, biz seni yeryüzüne halU. yıptık. 
Imdi Lin Inıınlır ıreaındı g.rç.kl. hü' 
küm v.r. 38/26" buyurmuştur. Nuh Pey
gamber ve yanında bulunanlar da yeryüzO 
halifesi seçilmişlerdir (10/73). Kur'an, Nuh 
kavminin, Ad kavminin yerine geçen kavim
lerden "hlllf.l.r" olarak söz eder·(7/69, 
74) 

Kur'c\n·ın genel beyanına bakılırsa, in
sanlar dOnyaya halife olarak gözlerini açı
yorlar. Halife olmak için, Insan olmak ye
terli gorOlmOşıOr. "O, ıizi y.ryüzün. ha
IIt.ter kılandır, öyl.yıı kım "ankörlük 
.ders., k.ndl alıyhlnedlr, nankörlüj}U, 
kttlrlerln Inktrıarı, Rablerı katında ıa
bı ırttırmıktan ba,kıı bır 1'1 yarımu. 
K.flrt.rln kOfrO ılIMe. onlann arann!· 
.,tt,n,. 35/39" (Hasan ŞAHIN) 

EI.HALIK 
Bu kavram, yaratmak anlamına gelen 

"halk" kökünden türemiştır. EI-Halik, el
Esmaü'l-hüsna (Aııah'ın gozel isimlerirdan 
birisi Olup, Aııah'ın, her şeyın yaralıCıSı ol
ması anlamına gelir. 

KUr'an·1 Kerim'de bu kelime, Allah'ın iS
mi olarak sekiz yerde geçmektedir. Bunlar
dan Fatır süresinde g€lçen ayetin meali 
şöyledir: "Ey Inııniıri Allıh'ın ılze olın 
nimetini ının; sızı gökt.n v. y.rdın rı
zıklındırın Allah'tan ba,kı bır yarıtın 
mı vardır? O'ndan ba,kı tann yoktur. 

HAM 

Nasıl aldatılıp dclndürulürsünüz?" (Fiıhr 
35/3) 

Aynı köklen (Oreyen "el-HaUa.I( "  kelime
si de Allah'ın sılallatındandır. EI-Hallik, de
vamlı ve mOkemmel bır şekilde yaraıan an
lamında olup, Kul'An'da ıkı yerde Atlat'-ın 
Ismi olarak geçmektedir (Hlcr 15166, YA
s;n 36/81) (A. TOKSARI) 

EI·HALiM 
Nefsi öfkenin ani heyecanından korumak 

aGırbaşlı olmak anlamlarına gelen "hUm" 
kökünden türemiştir. 

EI-Halim Allah'ın sıfatlarından birisi olup, 
Yüce Allah'ın suçlunun cezasını vermede 
acele etmemesi. asilerin isyanlarının ken
disini öfkelendirmemesi, af ve maQtiret sa
hibi olması demektir. 

Allah, halimdir, günah işleyen herkesin 
cezasını anında vermez. Ancak onların yap
tıklarını yanlarına da bırakmaz. Allah, on
ların yaptıklarından habersiz degildir ve 
haksızların haksızlıklarını da asla sevmeı. 
Fakat eQer kul. kendine tanınan mOhlel için
de tövbe ederse Allah, kul hakkı dışındaki 
hatalarını dilerse baOışlar. 

El-Halim. Kur'sn-ı Kerim'de Allah'ın ismi 
olarak bir çok ayette geçmektedir. (Örnek 
Için Bkz .. Baka ra 21235; Aı-ı lmrAn: 31155: 
Ahzab 33/51) 

EI-Halim kavramı. bazı ayellerde pey
gamberler hakkında da kullanılmıştır: "ıb
rahim'In, babaıı ıçın maoflr.t dll.ml.I, 
sadec. ona verdlGI bır ıözden ötürü ldL. 
Allıh'ın dO,mını olduGunu anlayınca 
ondan uzakle,tı. DoGrusu ıbrahim çok 
lçll v. yumUfak huylu (halim) idi." (Tev
be 9/114) (ATOKSAAI) 

HAMD 
ıhsan sahibi büvOOO övmek. ta'zlm fikri 

ve teşekkOr maksadıyıa birini methetmek 
anlamlarına gelir. Islami ilimler terminOl0-
jısinde ise, botün yaratıkların kendı lisan
tarı ile Yoce Allah'ı lesbin etmeleri ve ov
melerine hamd denir. 

Hamd, medih (övmek) kelimesinden da· 
ha dar anlamlıwr. lster Yaratan, ister yara
tılan olsun ayırım gözelllmekslzın medlh 
(övgu) hepsine yapılabilir. Hamd ise sade
ce yaıatıcıya yani Allan'a yapılır. Meseıa elr 
inci, çiçek, at V.S. metnedilebilir. fakat bun
lara hamdedilernez. Ayrıca medh, bir şey 
birisine verildikıen sonra yapııabilecegi gi
bi, önce de yapııabilir. Hamd Ise. sadece 
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ihsandan sonra yerine oetirilir. Ahıaka uy
gun oımayan Mr hanoı bır şey metMeılle· 
bilır, fakat bunlara hamdedilemez. Hamd, 
sadece meşru ve ahıaka uyoun olan şey
leı için yapılır. 

H8,mCl, kelımesi Ile anlam bakımıf"ıCian 
yakın olan dıger bır kelime de "şOkr" lafzı
dır. Alimler şOkrO, kulun Hsanında (dilinde) 
Allerfın verdıgı nımetln eserinin OVOO ve Iti
raf ıle zahir olması diye tarif etmişlerdir 

Hamd kavramı Kur'a.rı-ı Kerim'in pek çok 
ayetinde zikredılmıştır. Bu kelime, " Allah" 
ve Allah'ın sıfatlarından " Rab" kelimesi ile 
birlikte kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in III< 
suresi olan Fatiha sureslnin birinci ayeti 
hamd kelimesi ile başlamaktadır. Bu ayet
le hamdın sadece Allah'a yapılabilece�i ifa
de buyrulmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'de hamdın sadece mah
sus olduQunu ifade eden ayet sayısı toplam 
olarak 38'dir. Bunlardan ikisinin meali şöy
ledir: "Hamd, gökleri ve yeri yaratın, ka
ranlıklan ve aydınlıklan var ed.n Allah'a 
mahBu_tur:" (En�m 6/t) "Ey Nuh! Sen ve 
beraberindekiler gemiye yerle,Inc.: BI
zi zAlim milletten kurtaran Allah'a ham· 
dolsun de_It (Yunus 10/10) (A.TOKSARI) 

EI·HAMio 
Bu kavram, ihsan sahibI büyü�ü övmek, 

methetmek, teşekkQr etmek anlamlarına 
gelen "el-hamd" kökünden türemiştir. Ei
Hamid, el-Esm.iiü'l-hüsna (Allah'ın güzel 
Isimlerirdan birisi olup, bütün varlık tara
fından kendi dili övülen demekıir. 

Bu kavram. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ıo is
mi olaıak muhtelif ayetlerde geçmektedir 
E!-Hamid, bazı ayetlerde yalnız başına zik
rediimiştir. Mesel:i şu ayene bu şekildedir: 
"Onlar (mü'minler), sözün en güzelini 
1,ltecek duruma ula,tırılmışlar, övülme
Ge lAyık olan Allah'ın yoluna erlştlrilmiş
lerdır," (Hac 22124) 

Yüce Allah'ın bu sıfatı bazı ayellerde de 
ol-Aziz (maOlup edilmesi mümkün olma
yan), el-Mecid (Şii nı büyuk ve yüksek oıan), 
el-Hakim (buyrukıarı ve bütün ışıeri hikmet
Ii) gibı Allah'ın di�er isimleri Ile birlikte kul
lanlimıştır. (ATOKSARI) 

HARAC 
Harec. araziden alınan ııerglnin adı olup, 

genelde Islam ülkesinde yaşayan gayrı 
mOsUm (zımmi) teba'nın arazilerinden alı-
nan vergi için kullanılır Kur'an'da geçen ha-
1\6 

rac ve harc (Kehf: 904, Mü'minun: 72) kell
meleri Ile daha çok "karşılık. OCrel" gıbı an
lamlar kasteClilmislir. 

HARAM 
Haram, kelime olarak hetalin zıddı olup 

yasak demektir. Hemen hemen bOtOn din, hu
kuk ve ahıa.k sistemlerinde yasaklar, çirkin, 
ayıp ve suç telakki edilen davranışlar vardır. 
Eşyada hela.ı ve mübaholuş asıl oıup,haram 
kılma yanı yasaklama belli bir ihtiyacın ve 
zorlamanın sonucudur. Haramın çerçeve
sini oldukça sınırlı ıutan Islam dini, bu ko
nuda akıı, can, ırı, mal ve din şeklindeki 
beş temel esasın korunmasını gaye edin
miş, sadece gerekli gördü�o durum ve 
alanlaıda yasaklar koymuştur. Yasaklar 
menfi mOkellefiyetlerdir. Mükellefiyet ise, 
insan denen kemale namıet müstesna var
Iı�ın OstleneliQi bir emaneL. tabi olduQu bir 
imtihan ve denemedir. 

Haram, Ş:iri'nin yani dinin ııaz'edicisi 
olan Allah'ın kesinlikle ve muııaka vaz ge
çilmesıni iSlediQi şeydir. Haramı işleyen, AI· 
lah'a karşı gelmiş olur ve günah kazanır. 
Haram işlemeyen ise Aııah'a itaat etmiş 
olur ve mükalat kazanır. Islam a1imlerinin 
çOQuna göre, bir şeyin haram olması için 
Allah'ın ııeya Hz. Peygamber'in o.işi kesin
lik ilade eder bir tarzda yasaklamış olması 
�lidlr Hanetilere göre ise yasakıayan de
lil sa�lamlık Ile hükme delalet yOnlerinden 
kari ise o şeye haram, ıanni ıse "Iahrimen 
mekruh" denlıir. 

Bır şeyin haram oluşu, Kur'an'da ve SOn
nelte o şeyın "haramdır, helll değildir, 
yapmayınız, kazınınız ..... gibi ifadelerle ya
saklanmasıyla veya o şeyin yapılmasına bir 
cezanın öngörülmüs olmasıyla sabit ol.ur. 
Meseıa Kur'an'da "Içki, kumar, tapmaya 
mahsus dikili ta,lar, fal okları ,eytanın 
Işınden bırer pisliktir, bunlardan 
kaçınınız" (Maide, 90) ayeli birinciye. "Ye
timlerin mallarını haksız yolla yiyenler, 
kannlanna ancak aleş yemiş olurlar. On
lar çılgm bır aleı;. gireceklerdir," (Nisa, 
10) ayet l Ikinciye birer örnektir. "E,yada 
asıl olan mübah oluştur" ilkesi�gere�i, 
hakkında yasaklık bulunmayan şeyler ise 
mübah ve helaldır. 

Bır şeyin haram kıltnışı, ya o şeyin aslın
da mevcut bir kölOlOk ve zarar sebebiyle
dir ve buna " bizzat kendisi sebebiyle ha
ram (haram liaynihi)'" denilir ya da harici 
bir köluluk bulunması veya harama yol aç-
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makla olması sebebiyledir {haram ligayrı
hi). Içki, kumar, zina. hırsızlık birincI. zina
ya yol açan liiller, cuma ezanı vaktinde alış
veriş vb. ikinci gruba giren yasaklardH Biz
zal haram olan şeyleri işlernek günah ol· 
duQu gibi harama götüren yollara ıevasül 
eımek. hararnın işlenmesine imkan hazır
lamak ve yardımcı olmak da günahtır. Ne
tice itibanyıa haramın ışlenmesıne yol açan 
hile ve desiseler, dolambaçıl yollar da böy
ledir. Çünkü bütün bunlar, o şeyin haram 
kıhnmasinın esasına, gaye ve hikmetine ay· 
kırıdır. 

Dinin koydugu haram hükmü o şeyin çir
kin ve zararlı oluşu, kölOlOkler� yol açma· 
sı gibi bir takım hikmetlere dayanır. Nitekim 
Kur'an'da yasaklar belinilirken zaman za
man sebepleri de zikrediimiştir. (Bkz: Sa
kara. 219. 222, Maide, 90·91, Isra, 32) Fa
kat haram kılınışın gerekçe ve hikmetleri in
sanlarca her zaman bilinmeyebilir veya 
kavranılmayabilir. Ilim ve lekniQin ilerleme
si. araştırma ve gözlemler, dinin emir ve ya
saklarının hikmetlerini kavramamıza yar
dımcı olsa da, nihaT ÇÖZLm getıremez. çün
kü dinln açık ilkeleri, deOişmez, sürekli ve 
evrensel mahiyette olup iman esasları Ile 
bir bütünlük arzeder. Halbuki ilim ve tec
rübe giderek deQişmekıe ve gelişmekte 
Olup henüz son sOzOnO söylememiştir. Bu 
sebeple MüSlümanın Allah'ın emir ve ya
saklarına, yarar veya zarar hesabı yaparak 
deQil. kullugunun tabii bu geregıolarak uy
ması gerekir. Bu, dini kuralların en başta 
gelen özellikıerinden biridir. 

Haram ve hel�1 kavramları dini bir vas ıf
lama Olup dinin esası ile yakından ilgilidir 
bu sebeple. haram veya heıaı kılma yalnız 
Allah'a ail bir haktır. Allah Kur'an'da Hz. 
Peygamber'e hiıaben "Nıçın Allah'ın he· 
iii kıldıklannı kendine yasaklıyorıun" 
(Takrlm, 1) şeklinde bir sual açarak ikaıda 
bulunmuştur. Bir başka ayelte ise. bizlere 
hitaben "Diliniz yalana ahşmı, oldut1u 
ıçın her şeye "Şu haramdır, şu heiAidir" 
demeyiniz. zjra Allah'a karşı yalan uydur· 
mu, olursunuz. Allah'a yalan IsnaUa bu
lunanlar hiç bır zaman kurtuluşa ere· 
mezler" (Nahı, 116) buyurulmuştur. Bu se
bepledir ki bOyük Islam alimleri helal ve ha
ram konusunda hassas davranmışlar, hak
kında kesin delil bulunmayan şeyler için 
" haram" demeklen kaçınmışlar, " mekruh, 
çirkin, hoş deQil . . .  " gibi ifadeleri tercih et· 
mişlerdir. Bununla bırlıkte bu nevr sakıncalı 

işlerden de kaçınmak gerekir. Nitekim Hz. 
Peygamber bir hadislerinde "Halil apaçık 
belli, haram da apaçık bellidir, Bunların 
arasında, halktan bir çoğunun helil ml 
haram mı olduQunu bıımedlQ' �Opheıı 
,eyler vırdır, Dinini ve nımuıunu koru' 
mak için kım bunlardan da kaçınıtu kut, 
tulu,. erer .. , Dıkkat ediniz kı her hüküm, 
dan" bi, korusu vardır, Allah'ın korusu 
da harımlandır" buyurmuştur. Allah'ın 
"yasaı< bölge'" olarak ılan etti!}! haramlar, 
aslında kişiyi insan olma vaslından uzak
ıaştıran çirkinllklerdir. Allah, haramları el
rafına tel örgü çekmekle çevredeki bahti
yar insanları korumak istemişlir. (A.BAH· 
DAKDelıU) 

HARP: (Bkz: CIHAD) 

HARUN 
Kur'a,n-ı Kerım'de adı geçen peygamber· 

lerdendir. Hz. Musa'nın aOabeyidir Musa 
(AS) Mısır'dan kaçınca i ,  Hz. Harun sarayda 
kalmış, Iyi bir �itim görmüştü. Medyen'den 
Mısır'a dönen Hı. Musa, aOabeyine hak di
ni, Allah'ın emirıerini tebliQ etti. O da kabul 
elli. Hz. Musa, güzel konuşan kardeşi Ha
run'un peygamberlik görevinde kendisine 
yardımcı olmasını Allah'lan istedi ve dileg! 
de kabul edildi. 

Hz. Harun, peygamberlik görevlerinde 
kardeşi Musa (A.S)'a bOyOk yardımcı olmuş· 
lur. Kardeşi Musa ile birlikte Firavun'a gi· 
derek onu hak dine davet ettiler ve ondan 
Beni ısraili bırakmasını ıstediler. Daha son
ra da bir gece Firavun'un haberi olmadan 
IsraH�ullarını alıp Hz. Musa ile blrlık.te Mı
sır'dan çıkardılar ve Tiyh sahrasına geldi· 
ler. 

Hz. Musa, Tür daQına Allah tarafından 
çaQırıldlQıooa, kavminI, kardeşi Hz. Harun'a 
bıraklı. Bu sırada Israi100ulları eski sapık 
inançlarına donüp S<imlri denilen bir alda
tıcının da sözlerine uyarak zlynet eşyaları· 
nı toplayıp bir buzaQı heyk.eli yaplılar ve ona 
lapmaya başıadılar. 

Hz. Harun onlara şOyle dedI: "Siz bu 
yüzden bır filney. dü,mü, bulunuYOr5u· 
nuz. Sizin Rabbiniz Rahmın •• Rahlm 
olan Allah Te.II'dan başkası deOlldlr, 
SAmlrf gibi bır münafıkm .özünü dini .. 
meylniz, bana tabi olunuz, benim emri· 
me itaat ediniz." IsrailoQulları yapılan bu 
nasihat i dinlemediler ve Musa gelene ka
dar buzaQıya tapacaklarını sOylediler. Hz. 
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Musa, Tür da�ından Allah'ın emirlerIni ge
tirdi�inde

'
kavminin buzagıya tapııgını gör

müş ve çOk Sinlrıanmış!1. "Nıçın halkı göz· 
etmeyip $Amlrl'y • •  I.t ettiniz" diye kar
deşi Harun'a çıkışmış vo sakalına yapışmış
tı Harun A.S. Ise, "lın ne yapayım? Çok 
nasihat .lIIm dinlemedıler. Az kalsın ba· 
nı öldüreceklerdi" diyerek özOr diledı (bkz: 
TaM, 95·99) 

Rivayate göre, Hz. Harun. Musa 
(A.Sl'dan Oç veya yedi yıl önce Tiyh sahra
s_nda vefat etti ve TOr-! Sina yakınında bir 
magaraya delnedildi. (M.K.AT1K) 

HAROT VE MAROT 
Ha ra! ve Marüt, Bakara $urasinin 102. 

ayelinde zikrediten Iki melektir. Bu ayeııe 
"Süleyman'ın hükümranlı�ı hakkında 
onlar, ,eYIliniarın uydurduklan sözler. 
uydul.r. Oysa SOleyman, kü'r. gitme
mı,ıı. Faket O ,.ylanI8r, kütre gittiler. In· 
sanl.ra büyü ve BAbll'de HArQI ve MA· 
rOl adlı melekler. Indirilen ,eylerı öOr.· 
lıyorlardı. Halbuki onlar, biz ancak tılne· 
ylz (Imtihan ıçın gönderilml,ız), sakın sı· 
hlr ve büyü yapıp da küfre gllmeyln de· 
medlkçe klmsey. bır ,ey öOrelmlyorlar· 
dı. Fakat bunlar, onlardan .rkekle karı· 
ıının artsını açacak ,eyl.r ö(ir.nlyorfer. 
dı. Ame on ler, Allah'ın Izni olmadan bü· 
yü Ile kimseye zarar veremezler. Onl.r, 
kendilerine yarar vereni d�ıı, zarar ve· 
renl �renlyorlardı" buyrulmakıadıf. 

Bu konuda. rivayet lelsirlerine kadar gir· 
miş bir çok hikaye ve kıssalar mevcuttur, 
ııra bu kıssalatda bu iki melekle ilgili anla· 
tılan şeyler, meleklerin de günah işledikle· 
rini göstermektedir. Halbuki melekler, gü· 
nah lşlemekıen korunmuş varlıklardır, Ya· 
pılan bu rivayellerin Ise ash yokıur. ÇünkO 
Aasulullah'ıan bu konuda ne sahih ne de 

. zayıf hiç bir hadis rivayet edilmemiştfr, Ri· 
vayet telsirlerine giren bu uydurma hikaye· 
ler, ısrailiyatları ibarettir, 

Ayetin doQru olan yorumuna gelrnce' 
Meleklerin Insanlara 6ğfeımesl, ya V8hly ya 
da Ilham yolu ile olur. H;ArOt ve MArOı, Clb· 
rll gıbı vahly melekleri oldu�u konusunda 
kesin bir delıl yoktur. Bilakls bu ayet, Ha· 
rO!'la Maru!'u kendilerine ınzal olunan Iki 
melek olarak açıkıam8kT8dıf. Bu da bu iki 
meleğin, Ikinci derecede meleklerden oldu· 
Qunu göstermektedir, Binaenaleyh bunla· 
rın öQretmeıerl, ilham cinsinden olan şey· 
lerdir. Ilham ise herkese olabilir. Babil ha!· 
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kına ilham yolu ile öQrelilen şeyler, halli za
Mda sihlr d�ildi. Lakin sihir olarak kulla· 
nılabilecek cinsıendi. Bunun için melekler, 
bizım OOrelılgimiz şeyler, fiıneye müsait 
otan şeylerdir. KOtoye kullanılmamalıdır. Zi· 
ra kölOye kullanmak, küfürdür, demışıerdi. 

Işin aslrna bakılırsa, haram olan hiç bir 
mm YOktur Şertınden korunmak için sihri 
bilmek bile haram degildir. Ancak yapmak 
haramdır. Meleklerin hayır için öQrettikleri 
hakikaHet, inktlrcılar ve şeytanların elinde 
şer için kullanılabilmektedir. Nitekim ilk de
fa Babilliler, bunu kötüye kullanmışlard.,. 
Bunu da karı-koca üzerinde denemişlerdir. 
Ayet, sihrin en büyük etkisinin ruhlar üze· 
rinde oldu�unu da açıklamakıadır. Zira si· 
hir ve büyü, fikirleri bozmakla, kalpleri çel· 
mekte, ahlakı ve cemiyetl perişan etmek
tedir. Kur'an sihrin varlı�ınr kabul etmekle 
ve yapılmasını da yasaklamaktadır, Olma· 
yan bir şeyin yasaOI da olmaz. Bu sebeple 
sihrin asır yoktur diye aldanmamalı, sihir
den ve sihirbazlardan sakınılmalıdır. 

Kur'an'a göre bilmek ve �renmek ayrı, 
bilinen bir şeyi yapmak ve kullanmak ayn
dır, Bilmek ve öQrenmek, korunmak açısın
dan. bilmemekıen daha iyidir. Ha.rÜt ve Ma
rürun bilmeleri ve öQretmeleri de bu nev� 
idendir. Melekler ancak, emrolundukları 
ş�ylerı yaparlar ve asla günah işlemezler, 
(C.KIRCAI 

HASET 
Haset: Hakettigi bir nimete kavuşan ki

şinin elindeki nimetin gitmesini temenni et
mek veya sadece temenni Ile kalmayıp o 
nimetın Izalesi için gayret göstermektir. 
Türkçede buna çekememezlik derir. Hasa
tin tarilindeki, "hak elligi nimet" sınırlama· 
Sı önemlidir. Kişi haksız olarak bir nimeıe 
kavuşmuşsa onun onda kalmasını isteme
rnek halla ondan alınıp asıl hak sahibine 
verilmesi için gayret göstermek haset de
�ildlr, övülen bir davranışt.,. 

Gıp!a ise, başkasının elindeki nimelin on
da kalmakla bırlıkte aynısının kendisinde 01· 
masını arzu etmeklir. 

Kur'an'da geçen grpta ile alakah bir kav· 
ram da "Münafese"dir. MOnc'Uese, başka· 
sındaki mükemmelliOe imrenip ona yeıiş· 
rnek veya ondan daha ileri gıımek için ya· 
rışmak!ır. Yanı hayırda yarışmak demeklir. 
Haseıçi, kemale (olgunluOa) düşmandır. Ya· 
rışçı ise kemaie aşıktif. Karşısındakinin düŞ· 
mesini de�iI, kendinin yarrşta onu geçme-
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sini ister. Ayeli kerimede: "(Cennet nlmel
lert ıçın) yan,çıla, yan" ınlar" (Muttaffi
tin: 25) buyurulmuştur. 

Hasat temelde Allah'ın takdirine karşı 
gelmek Ile raZL Olmamaktır. Bu yOzden bir 
mOmirıin hasetçi olması kadere iman 
nokta·; nazatlndan d�ru de{ıildir. Çünku 
hayı, da, şer de Allah'landır. Bu hususa şu 
ayeııe dikkat çekiımekteaır: "Yoksa Aliahi 
ın lütfundan Insanlara verdlj}l lçln on'.
n kıskanıyor1.r mı?" (Nisa: 54). Peygam
berimiz (A.S) bir hadislerinde "Bir kulun 
kalbinde Iman ve haset bır araya gel· 
mız" (Nesai, Cihad, 6) buyurarak haseıın 
asıl bu tehlikesine dikkal çekilmiştir. 

Allah-u Teala, rnOminlerin imanlarının bi
le kıskanılabilece�ır;e dikkati çeker: "Ki· 
tap sahiplerinden çoOu, gerçek (hak) 
kendilerine besbelli olduktan sonra, sırf 
Içlerindeki çekememezlikten ötUrü sizi 
imanınızdan sonra küfre döndürmek is
terler'" (Bakara: 109). 

Hasel oyıe bir hastalıktır ki sahibini iç
ten içe kemlrir, yer bitirir. Bu yüzden hase· 
tin zararı her şeyden önce sahibinedir. Fa· 
kat kişinin haseti kalpte kalır, karşısındaki· 
ne zarar vermek için liilen faaliyette bulun
mazsa bir ölçOde zararsızdır. Bu yüzden 
Kur'an'ın 113. suresinde "Haset ettiği za· 
man hasetçlnln ,emnden Allah'a s.oını· 
nm" buyuruımuştur (Feıak: 5). Bu ifadeden, 
kalpıe kalan haseıin karşıdakine zarar ver· 
mediOi anlamı çıkarıımışıır. Bazı tefsirciler 
ise hasetçinin kalbindeki kin, bu�ı ve düş· 
manlı�ın gözleri vasıtasıyla haset gOzOyle 
bakllOI kişiye zarar verdiQini. göz deOmesi 
denilen olayın bundan kaynaklandıAını ve 
ayetıeki "haset ettiği zaman hasetçlnln 
şemnden" ifadesinden maksadın bu oldu
Qunu belirtirler. (Elmaiılı Telsir; 9'6403) 
(S.POLAT) 

HASTAlıK 
Ku(an'da (maraz) kelimesiyle ifade edi

len hastalık iki anlamda kullanılır. l-Gerçek 
manasıyıa hastalık 2-Manevi manasıyla 
kalpte meydana geıen bozuıma, şüphe, mO
nalıklık. 

l-Gerçek manada hastalık: Isıam dini fıı
rat ve kolaylık dini olduQu için hastaları. 
hastalıkları süresince güç yetiremeyecek· 
leri bazı dini mOkelieliyet {görev)lerden mu
af tuımuştur. "�öre, topala, hastaya güç· 

HAS 

lük yoktur" (Nür:61 , Felh·ıı). "Sizden bi
ri haıta veya yolcu olur.a (orucu) tut. 
madı!)ı günl.r saY'5tnCa baik. zaman 
(tular)" (Bakara: 184-185). "EOer hasta ya
hut yolcu Iseniz yahut tuvaletten gel. 
ml,senlz veya kadınlaria ııı,ki kurmu,· 
tınıı, au bulamadıüımı takdirde temiz 
toprakla t.y.mmüm edin" (Nisa:43). uz... 
yıflara, hastalara, hıre.yacak bir .. y bu· 
lamayanlara, Allah V8 RasulUn. Ihl.ala 
baOh olduklan takdirde (savaşa katılma· 
Ianndan ötürü) bır günah yoktur" (Tev· 
be:91) "Haslalıklarla ilgili önemli ayetlerden 
birisi de şifa verenin Allah olduQudur. Bu 
husus Hz. ıbrahim· in dilinden şöyle ifade 
edilir: "HastalandtOımda ,lfa ve,..n odur' 
(Şuara:80) Tedavi ve ilaçlar sebeptır. Kişi 
sebepler dünyası olan bu alernde tedaviye 
başvuracak, fakal, şilayı Allah'lan bekleye
cektir. Tedavi, levekküle aykırı �ildir. lIaç
larda şifa özelliı:)i yaraıan da Allah'lır. Bir 
hadisle "Allah hiç bır hastalık yaıatma
mı,t,r kı onun çaıe.lnl d. yaratmı, ol
masın" buyurulmuştur. (Buhari, Iıb, 1 ;  MOs
lim, selam, 69) 

2-Kalpıeki manevi hastalık: MOnafıklar 
hakkındaki bir ayette, onların kalplerinde 
hastalık olduOu ifade edilir. (BkZ: Bakara 
10). Bazı ayetlerde ise "Münafıklar ve 
kalplerinde hastalık olanlar" ifadesi kul· 
Ianılır kı (Enfal:49, Ahzab:12/60) bunların 
münatıklar dışında bazı kişlter olduQu an
laşılır. Başka bır ayette de "Kalpl.rinde 
hastalık olanlar v8 kiflrle," şeklinde bir 
ifade tarzı mevcuttur (bkz: MOddesir:31). Şu 
halde kalplerinde hastalık olanlar mOnalık
lar, kafirler ve kalplerinde şOphe hasıaiıgı 
bulunanlardır. Kalpler yaratııışıan (Iııri ola· 
rak) tek Allah'a Inanmaya meyyaldir. Iman 
ile huzur bulur. Iman etmeyen veya iman 
konusunda şOphe ve tereddüt taşıyan kalp
ler anormalteşmiş!ir. Tabii lonkslyonıarın
dan uzaklaşmıştır. Fakat burada sözü edi· 
len hastalık, insanın iradesi dışında mey
dana gelen bir hastalık degıl, klıflrıtk, mO
nalıkhk ve günahlar sonucu kalbin çilrüyüp 
paslanmasından kaynaklanan, kalP sahibi
nin kusuru sonucu meydana gelen bir has
talıktır. Kalpıeki bu tür hastalıklaıın şifası 
Kur'an'dadır. Bir ayet-i kerlmede şöyıe bu
yuruluf. "Blı Kur'tn'd.n mü'mlnlere 'I· 
fa ve rahmet olan çeyler Indlriyoruı" (is
ra:82) Faka! kalp hastalıklarının şifasının On 
şartı bu ayette ifade edildiQi gibi imandır. 
(S.POLAT) 
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HASR 
Bir topruluOu yerıerinden çıkarmak ve bir 

yerde toplamak manasına gelir. Terim ma· 
nası ise kıyamet günOnden sonra büWn 
canlılarrn diriltilereK mahşer denilen yerde 
hesapları görOlmek üzere toplanmasıdır. 
Aynı anlamı ifade için "ba's" kelimesi de 
kullanılır. (Geniş biıgi için bkz: Ba's madde
si) Kıyamel gününe "Yevrnü', Haşr" (haşr 
günü) de denilir Hasr. Isralil (AB.)'ln Sür'a 
ikinci Ofürmesiyle meydana gelir. (BkZ: 
Kehlf99, Yasin 151. NebenS). Insanlar ka· 
birlerinden yayılan çekirgeler gibi çıkarlar 
(Kamern). 

MOteaddil ayetlerde "Huzurunda diril· 
tlUp topl.nac_Oınlı Allah'lan korkun" 
mealinde Iladeler mevcuttur (Bkz:Baka
ra/203, Enamf72. MücadeleJ9). Çünkü o 
gün herkes hesaba çekilecektir. 

Kaflrler ve zalimlerin nasıl haşredilece
Gli Kur'An'da şöyle anlatıhr: 

"O gün her ümmeUen, ayetlenmlli ya· 
lanlayanl�rdan bır cemaat toplanı. On· 
lar hep blran.ya getirilip tutuklanarak 
sevkedilirler" (NemI:83). "KAtiriere de kı, 
yenllecekılnlı ve cehennemde toplana· 
cakıınıı" (AJ.j lmran:12), "0 gün onlann 
hepsini toplan%. Sonra ortak ko,ınlır., 
"Hani ortak sandıklırınıı nerede?" 
dertz" (Ena.m:22) Bazı kişiler kryameHe kör 
olarak haşredilecektir. "Ama kım benim 
zikrimden (beni anmaktan veya benim 
Indlrdl�lm Kur'An'dan) yüz çevirlr.e, 
onun ıçın dar bır hayat vardır . Kıyamet 
günü onu kör olarak ha,rederlz. "Rab· 
blm niçin beni kör haşrettin, oysa ben 
kör d�ııdim" der." (Taha:124-125). 

"Allah'm yolundan sapanlar da kıya· 
met günü yüzü koyun, kör, sa�ır ve dil· 
siı olarak haşredlleceklerdlr" (lsra:97). 
"O gün sOr'a üflenlr ve suçlulan, gözle· 
rının nuru gıtml, (gömgök) olarak 
ha,rederiz" (TahA:l02). Başka bir ayelle 
ise haşr sahnesi söyle anlatılır: "O gün 
dağlan yürütürüı. Yerı çınlçıplak görür· 
iUn. Onların hiç birini bırakmakıızın 
toplamıçı;,r;dır. Ve h.Pii iır. ııra "nin 
Rabbine iunulmuııırdır. Andolsun slıl 
Ilk defa yarattıj;iımız gibi bize geldiniz. 
Oysı aiz, vaadi yerıne getirecek bır za· 
m.n ı.yin eımedlOlmlrl sanmı�tınız de· 
aıı ml? Kııap (amel defterieri) ortaya ko-, 
nulmu,tur. Suçlulenn, onun içindekiler· 
den korhr.k "V.h bize, bu kitap ne kü' 
çUk ne bUyük hiç bir ,ey bırakmıyor her 
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şeyi sayıp dÖküyor" · dediklerini görür· 
ıUn. Yaptıklannı hBZlr bulmu,larchr. 
Rabbin kimRIl'ye zulmetmez." (Kehf: 
47-49). 

Dünya o kadar gelip geçici ve ahiret ha· 
yatına gOre o kadar kısadır ki haşredilen In· 
sanlar dOnyada sanki gündüzün bir anı ka· 
dar kaımış gıbı olurlar (Yunus:45). Öldük· 
ıen sonra diriimeye ınanmak iman esasla· 
rındanc"r. Buna Inanmayan kafirdir. Öldük· 
len sonra dirilmeyi imkansız görenlere karşı 
Kur'an, insanı hiç YOktan yaraıanın, ÖLOm
den sonra tekrar diriltmesinin daha kolay 
<olduQu şeklinde haşrı Ispat eder. "O yırı· 
tı,ı ba,ı.tındır. Sonra yenıden yaratır. 
Bu (Ikıncı yarıtı,) ona dıh. kolaydır" 
(ROm:27). (S.POLAT) 

HAVARILER 
Havati kelimesi Mlis. temiz ve beyaz 

olan şey anlamına gelmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'de beş yerde zikredilen 

Havariler, Hz. ısa'nın nübOwetinl ve Allah 
Teaıa'nın vahdaniyetini tasdik etmiş olan 
zatlardır ki bunlar Isa (A.S)'nın ashabı olup, 
ondan sonra her tarafa d.aj1llmış, Allah'ın 
dinini yaymaya çalışmış kimselerdir. Hz. 
ısa'ya olan sevgi ve baQhllklarından dolayı 
kendilerine " Havariyyun" ismi verilmiştir. 

Allah Teaıa, Kur'an·t Kerim'de Havarile· 
rı zikretmlş ve övmoştür. ;'1 .. , kI'Ymlnln In
kArlennı hlssecllnee, "Allah UOrunda y.,. 
dımcılann kimlerdir?" dedi. Hıv.ril..
şöyle dediler: UB!ı Allah'ın yardımcıı.· 
nyız, Allah'a inandık, IslAm oldUOumu· 
ZI ,ahil ol." "Rabbimiz. IndirdiOina Inan· 
dık peygambere uyduk, blıl ııh" olın· 
lartı beraber yu" (AI.i Imran:52·53) 

Isa CA.S)'nın havarileri on iki tane olup 
isimlerı şöyledir: Şem'an (Patris de denir). 
Endravus. Yakub b.Zebdi, Yuhanna, BürsOI
mavus, Filibs, Matta, Tuma, Yakub b.Hale
H. libavus, Sem'anu'H<anuni, Yahuze'le 
Esha�ti. 

Bu Isimler Met1a Ineilinde zikredilenler· 
dır. Bunlardan başka Bernaba ve Tedavos 
diye Iki talebelerl daha vardır ki bunlar Hz. 
ısa'ya Rab demediklerl lçln kilise ıarafından 
havarilarden sayılmamışlardır. (M.K.ATIK) 

HAYıR 
Hayır, herkesin raQbat elliQi şeydir, akıı, 

adalet, fazilet ve yararlı olan her şey gibi. 
Hayır, şerrln karşttıdır. Her halde ve herkes· 
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çe ra�bet edilen şeye mullak hayır denilir. 
llpkı Hz. Muhammed'in Cenneti nitelerken 
yaptıOI hayır tanımı gibi: "Sonrası aıe, 
olın bır hıyır, hıyır d'Olldlr, sonrası 
cınnet olın bır , ... de ,ır d�lIdlr." 

Hayır, kayıtlı bir kavıamdır. Nitekım dır 
kimse ıçin hayır olan biı şey. dıger bir kim· 
se için şer olabitmektedlr. Meseıa, mal ve 
makam falan Için hayır, filan için şer ola
bilmektedir. 

Hayır kavramı Kur'cin'da biri lsim diQeri 
sılat MHnde olmak Ozere Iki şekilde kulla
nılmıştır. Isim halindeki kullanım " Iyillk" an
lamını, sllat halinde kullanım ise " daha iyi" 
anlamını ıfade eder. Kur an her şeyden ön
ce Allah'ın her fiillnin yaratılanlarınkinden 
daha iyi olduQuna dikkat çeker. Sonra d3 
mOminlerln şu veya bu biçimdeki tulum· 
ların,n kAlirlerinkinden daha hayırlı olduQu· 
nu, ahireıin ve ahlret sevabının dünya ve 
dOrıya ücretlerinden daha hayırlı OlduQunu 
zihinlere yerleştirmeyi hedef almıştır, Bir 
mOminln, şu tavrındansa öteki tavrının da· 
ha hayırlı olacaQına dair yol göstermelere 
de rastlanır, 

Kur'an, Iyili!')in Allah'ın elinde olduQunu 
(3126), Allah'ın Insanları Iyltik ve kötülük hal· 
lerinde denedıglnl (21/35), beşer tabiatının 
kOIOIOklen hoşıanmadlQını, onu h)ç kimse
ye bırakmayacak şekilde lyiliQe tutkun ol
duQunu (70�21) haber veriyor, 

Allah bir kimseye iyilik verecekse onu 
hiç kimsenin engelleyemeyeceOini(6I17). iyi· 
nge koşanların övOlecek kimseler olduQu· 
nu (31114) insanlara iyilik yapmalarının em· 
redildiOi (21173) ve iyilikle yarış yapma he· 
definin herkese açık olduOu (2/148) Kur'An! 
da açıkça belirtilmiştir, (H ,ŞAHIN) 

HAYIZ 
BOlUOa eren ve bOnyece bir OzOrO bulun

mayan her kadının belli bir yaşa kadar gör
mekte olduOu hayız (aybaşı) halıne, Kur'an: 
da bir kaç mOnasebetle temas edilir, Ayet· 
te "Ey Muhammed, sana (kadınlann) ay
bOfI hall hoI<kınclo """'yorilf, de kı, o bır 
ııldır, Ayba,ı halind. Iken onlardan li 
çıkın. tl",lzlınmll'rlne kadar onlara 
yıklatm.,..n_ Temizlendikle" zaman, Aı
letI'ln ılze ImreulOI yoldan yıklı,ın, Al
lah daimı tövbı Idenlen se,,6r, temiz· 
,ınlftterl dı •• "er" (Bakara:222) buyuru
larak hayız halinin maddi ve ruhi yönden 
bır sıkınıı oıduQu bildirilmiş, bu esnada ka
dınla cinsi temas edilmemesi Istenmiştir. 

HIR 

Kadınlar hayız halinde iken namaz kıla
msz, oruç lulamaz, Kabe'yi ıaval edemez, 
Bu esnada kllamadıQı namaılar düşer, oru
cu ise daha sonra ismizken kaza eder 

Kur'an'da yine hayızıa ilgili oleır8ık belli bir 
yaşa ulaşarak hayızdan kesiımiş kadınl.rın 
boşanma sonrası iddeılerinln oç av '2ldu
ğu belirtimiştir (Talak-4) (A BARDAKOOLU) 

HELAL (Bkr.HARAM) 

H EVA·HEVES 
HevA, nelsln şehvete doQru eQilimidir, 

Ayrıca şehvate e�ilim1i nelso de hev! den· 
miştir_ Çünkü çeşitli arzulara eQilim içinde 
olan nels (heva) sahıbini dünyada her tOro 
lü beıaya, anlreııe ise cehenneme sOrük· 
ler, OoQurdu�u bu kOtü sonuçlara bakarak, 
yukarıdan aşagıya doOru düşmaye de he· 
va denilmiştir ÇokluQu ehvA'dır, Kur'an'da 
isim halinde heva kelimesi kullanıldı!)ı gi
bi, çeldmli MIde de kullanılmıştır. 

Kur'Bn'da, hava"mn peşinden gıtrnek şid
detle yasaklanmıştır, "Adıleti .IOllrken 
hevfınıza uymıyınlL. 41135", "In.ınlır 
araıında gerçekle hüküm 'IIr, havAyı uy· 
mı, yok .. o .. nı Allıh yolundan •• ph-
m. 38126:' 

Kur'a,n_ mOmlnlerl , sapmış, zaJlm, cahil, 
yalancı kimse ve tOplulukların arzularına, 
heveslerine uymaklan men etmektedir 
(5/80, _  61'50 .. 45117 .. 30/29) BOyleıeri, 05-
ıone varsan ela, kendi hiıline bıraksan da 
elilini sarkıtıp soluyarı köp8Qin durumuna 
benzetilmektedir. (71176) 

Heve ve hevesine baglanıp onu Tanrı'yı 
dinıermışcesine dinleyenlerI, kulakları olan 
saQırlar, gözıeri olan körler ve akılları oldu
Qu halde onu kullanamayan beyinsizler gıbı 
hatta koyunlar gibi ve belki tuttu�u yol ba
kımından koyunlardan da şaşkın ve kör var· 
lıklar olarak Allah nitelemektedır, Böyle 
kimselere Peygamberin vekil olamayacaQı 
bildlrilmekledir (25/43-44), 

Kur';l/ın'ın genel anlatımıne göre heva ve 
heves. akd ve naklin karşılıdır, (Hasan 
ŞAHIN) 

H i RS (Bkz: CIM RILlK) 
HıRSıZLıK 

Kur'sn'da, cezası açıkça beıınenen suç
lardan biri de htrsızlıklır, Hırsızlık, cezai eh
!iyeli haız bır kimsenin kendisinin mOlkU ol
mayan ve en az on dirhem gümoş dege· 
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riode bir malı korunmuş bır yerden gizııce 
iilimasıdır. Ayette "Erkek hırtlz ve kıdın 
hır'ııın yaphklannd.n 6türü Allah tarı
'ındın ıbret verici bır ceza ol.rak elleri
ni keıln. Allah güçlüdUr, hAkimdir:' (Ma
ide.3eı buyuruımaktadır. 

AY�l1e geçen " el" lafzının. ilk planda 
--sao el" olarak anlaşılmakla birlikte sol eli 
ve ayakları da içine aldlglMa Ittifak edilmiş
tir. Ayette nırslZIIOın ne oıduCu. şartları ve 
mahiyeti belirtilmemiş, konu Hz . Peygam
beri sünnetiyle ve uygulamasıyla bir de Is· 
lAm hukukçuıarının doktriner görOşleriyıe 
açıkllOa kavuşmuştur. Isıa.mda- gerek suç 
ve gerekse cezada kanunilik Ilkesi hakim 
oldugundan, bir fiilin ne zaman hırsızlık su
çu sayılaca�ı, cezasının uygulanma şartları 
gibi konuların açıkça belirlenmesine özen 
gösterilmiştir. Bunun için de "(el) keıme 
ıncık bır dınırdı .... y. on dım.mde 
olur" (Tirmizi, V, K. Hudud) "On dımem· 
den 1,_Olllnda k.ıme yoktur" (Ahmed, 
b.Hanbel. ii. 204) hadisleriyıe hırsızlık su
çundan çalınan mal için bır alt deger sınırı 
getirilmiş, ayrıca failin cezai ehliyet ve kas
tının bulunması, mülkiyeı iddiası veya şOp
hesinin bulunmaması, çalınan malın muha· 
faza altında olması gibi şartlar aranmıştır. 

Kur'an'da, hırsızlık için öngörülen el kes
me cezasının "ibret verici" yönüne dikkal 
çekilerek, bOyıe bir cezanın hem hırsızlıga 
teşebbüs ve niyet eden kimseyi cayellra
cak, ıslah edecek ve hem de toplumu bu 
yönde uyaracak ve gerekli ted>inerl almaya 
zorlayacak nitelikle olduQuna işaret edil
miştir. Gerçekten de hırsızlık suçuna ceza 
uygulamak gaye deQiI, belki son çaredir. 
Önemli olan, hırsızh�ı besleyen veya kam
çılayan sosyal dengeslzliQi. Iktisadr ve ma· 
nevi sıkıntıları, Ihtirası, eQitimsizllQi, ahlaki 
çöküntüyü, lüks ve israh makul bir derece
ye kadar gidermek veya azaltmaklır. Şarı
lar iyileştirildikten sonra işlenen hırsı.ılık su· 
çunun cezalandırılmasının da adaletin ge
reO; olduQu açıktır. (A.BARDAKOOıU) 

HlcR SURESI 
Suranın tamamı Mekke'de YUSUf $ure

sinden sonra. Erlam Suresinden önce na
zi! olmuştur. Doksan dokuz ayet. bın yedi 
yüz yelmiş bir harftir. Sure IsminI. zamanın· 
da Semud kavminin yerleşııOI yöreden al
mıştır. 

Surede peygamberlere iman ıle onları 
yalanlayanlar hakkındaki Allah'ın kelim 
n2 

emirleri zikredilmekle, Kur'an·ı indirenin dB 
onu koruyanın da Allah olduQu bildirilmek· 
tedlr. KufOrde inat edenlerin delil noksanlı
ğından veya imanı gerektiren Işaretlerin bu
lunmamastndan deOil de inatlarından kO
fürde kalmaya devam ettikleri bellr1i1mek
tadir. 

Surede Allah'tn kainallaki ayellerinden 
bir kıamızikredilmekte, göklerde ve yeryO· 
zünde ikisinin arasındaki deliller gözler 
önüne gerilmekıe, yeryüzünün insanların ve 
diger canlıların yaşamasına elverişli özel· 
likte yaratılmasının bir tesadüf eseri olma
dıgı, aksine bir plan dahilinde bir hikmete 
mebni olarak y.a,atıldı\lı açıklanmaktadır. 

Surede Hz. Adem'in kuru bir çamurdan 
ve şekillenmiş bır balçıkıan yaratlld,OI, son
ra da bu çamur iskeletine ilahi ruhtan oı· 
lendiQi belirtilmekte, Ademsiz bir dünyanın 
olmayacaQı gibi. iblissiz de bir dünya ve in
sanın olmayacaQına Işaret edilmektedir. 

Surade Lüt, Şuayb ve Salih peygamber· 
lerin ve kavimlerinin başından geçenler an
latılmakta. göklerin ve yerin yaratılışındaki 
gizli gerçekler açıklanmakta, hak davel ve 
gerçekler karşısında Hz. Peygamber'in 
hamd ve ıesbih ile Rabbine yönelmesi ve 
kavminden gelen alay ve istihza hareketi
ne mukabil Allah'a ibadet ederek yönelmesi 
bildirilmektedir. (MXATiK) 

HlcRET 
SözrUkıe bir yeri terketmek, göç etmek 

-anlamlarına geıen bu kavram. Islami ılim· 
ler lerminolojisinden H2. Peygamber'in ar
kadaşıarı ile birlikte Mekke'den Medine'ye 
göç etmesi olayına verilen ad. 

Hz. Muhammed (SAV.) 610-622 yılları 
arasında. Islamı do�up büyüdü!')ü Mekke:
de yaYmaya gayret ettL Bu süre zadında 
bazen az, çoQu zaman da agır bir şekilde 
Mekkeli mOşriklerin muhalefeti ile karşılaş
tt. Bu baskı giderek art ıyordu. Son yıllarda 
MOslümanlar için Mekke de çekilmez hale 
gelmişti. MOşrikıer. Müsllıman olmaların
dan başka hiç bir suçu olmayan bu kişile
re cak aO,r muamelelerde buıunmaya baş· 
lamışlardır. 

Işıe arzedilen sebepıerden dolayı Hz. 
Peygamber (SAV.), Müslümanları müşrik
lerin elinden kurtarmak ve daha rahal bir 
ortamda Isıamı yayabilmek için çeşit li ça· 
relere başvurdu. Muhıelif kabile reisieri ile 
görOştO, ancak bunların hepsi sonuçsuz 
kaldı. Bu arada Hz. Peygamber Medinell-
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lerle temasa geçıi. Bunlarla birinci ve ikin
ci Akabe blatını gerçekıeştirdikten sonra 
Medine'ye ashabı ile birlikte göç etmeye 
karar verdi. ÇünkU MedinelHer Akabe'de ya· 
pılan bilhassa ikinci bialla Hz. Peygambe
ri ve arkadaşlarını müşriklerden koruyacak· 
larına söz vermişlerdi 

Mekkeli Müslümanlar. muhtemelen Zil· 
hicce ayının sonuna doQru kOçOk grupıar 
halinde Medine'ye doQru yola çıktılar. Kı
sa biı süre sonra Hz. Peygamber ve Hz. 
Ebü Bekr ile hizmelçileri ve ailelerinden 
başka Mekke'de hiç bır Müslüman kalma
dı. Bu sırada MekkeH müşrlklerin ileri ge
lenleri bir araya gelerek bir durum deı}er
landirrnesi yap1llar. Burada Hz. Peygam
ber'in Mekke'den çıkıp gitmesinin tehlike
ler d<>OuracaQı. hatta ileride Medireliler ta
rafından Mekke'nin istila edilebileceai Ileri 
sürOlılO. Bu yüzden en çıkar yolun Hz. Pey· 
gamber'in öldürOlerek hicretine mani 
olunması olduQuna kaıar verildi. Hz. Pey
gamber, müşriklerin bu kararını Rakika binti 
Seyf b. Hişam vasıtasıyla öQrendikten son
ra yakın arkadaşı Hz. Ebü Bekr ile birlikte 
Medine'ye hicrel etmeye karar verdi. Hz. 
Peygamber, müşriklerin şOphelenmemesi 
için kendi yatagına yeQeni Hz. Ali'yi bıraktı 
ve bir gece Kur'An-1 Kerim okuya/ak yola 
çıktı. Hz. Peygamber, Hz. Ebü Bekr ile Sevr 
daOında bir maQaraya slQındl. Müşrikler, 
Hz. Muhammed (S.A.V.)'i öldOrmek için pe· 
şinden adamlar gönderdiler. Ancak maga· 
ranın a�zına örümcekler aQ gerdi�i; bura
da bir aQeç bitti!}i ve bu a!1acın dallarına 
güvercin yuva yapıp yumurtladıgı için on· 
ları öldürmeye gelen kişiler, burada insan 
olamaz diyerek, magaraya girmekıen vaz 
geçtiler. Magaranın kapısına gelen laklpçi
lerin sesleri duyuld�unda Hz. Ebü Bekr bir 
ara endişelenmişti. Bu olay Kur'an-ı Kerim� 
de şöyıe anlatıııyor: "Muhammed'e yar· 
dım etmızsenlz bilin kı, InkAr edenler 
O'nun Mekke'dın çıkarıldıklannda ma· 
Oarada bulunan ıkı kişiden biri olarak AI· 
lah O'na yardım etmişti. Arkada,ı Ebu 
Bekr'e: Ozülme Allah bizimled ir, diyor· 
du,Allah dı O'na gOven vermiş, görme· 
dlOlnlzaskerlerıe O'nu desteklemi •• in· 
kAr edtnl.rin .özünü alçallmı,tı. Ancak 
AU.h'm sözü yücedır, Allah güçlüdür, 
hlklmdlr," (Tevbe:9/40) 

Iki arkadaş ma�arada Oç gün üç gece 
kaldıktan sonra, takibin bi/az gevşemiş 01-
duguna kanaat getirdiler. Daha sonra ön-

Hlo 

ce yaptıkıarı anlaşmaıarına uygun olarak 
kendilerine develer getirildi. Hz. EbO Bakr! 
in kızı da onlara yol azı(jı tMarl1< etmişti. Se
yanat on gün civarında sOrdO. Bu ara Me
dine'ye Hz. Peygamber'in hicret için Mek.
ke'den ayrlldlOI haberi ulaşmıştı, Medinelf
ler her gOn evlerinden çıkıyor ve Mekke! 
den geleceklerin görOlacegı bır tep. Liıe
rinde O'nu bekliyorlardı. Nihayet bl' gün 
Hz. Peygamber'in küçOk kervanının gözOk· 
tügü haberi Medine'ye uıaştı. Müslüman
ların neşesi sonsuzdu. Küçük ker.ıaın, Ku
ba köyü yakınında bulunan Seniyyeti"l·veda 
denilen ıepeye geldiQinde Müslümanların 
lezahüratı ve sevinçleri doruk ı-ıcktasına 
ulaşmıştı. 

Hz. Muhammed (SAV.)'in Kubaya geli
şi. 622 miladi yılının 20 Eylül'üne rastlar. 
Hz. Peygamber Kuba'da bir mescil yaptır
dı. Burada Hz. Peygamber 10 günden faz
La bır süre kaldıktan sonra bir cuma günü 
yola çıktı. Ranuna vadisinde Beni Salim 
yurduna geldiklerinde Hz. Peygamber as
habına cuma namazının farz kılındıOını ha
ber verdi ve burada ilk cumayı kıldılar. Na
mazdan sonra Medine'ye doQru yola çıktı· 
lar. Hz. Peygamber. Medıne'ye geldikten 
sonra davesi Halid b. Zeyd'in evinin önün
de çöklü\jü için ilk olarak ona misalir oldu. 
Bu sahabi, Emeviler zamanında ISlanbul� 
un fethi için Istanbul'a kadar gelmiş ve bu· 
rada şehit düşmüştOr. IstanbUl'un EyOp 
semt i ile Eyüp Sultan Camisi adlarını on
dan almışlardır. (A.TOKSARI) 

HIOAYET 
Hidayeı lügatte, lütufla yol göstermeye 

denir. Hediye de buradan gelmiştir. Kuf'an! 
daki kullanımlarına bakarak Allah'ın insan 
için olan hidayelinin dört çeşidinden söz 
edilmiştir. 

Blrlncl.l: Akıı, zekS ve zorunlu bilgiler. 
le donanmış her verlı?ja bütün cinsleriyle 
yayılmış olan hidayeı. Her verltk bu hida· 
yeli taşldıgı orarıcla bir deOer sahibidir 
"Rabbimiz, her ,eye yaratılı,ım verip 
sonra da yol göstericisini. verendir. 
20/50." 

Ikincisi: insanıara peygamberlerin dille
riyle ve Kur'an'ı indirmek suretiyle ça�rıda 
bulunarak Aııah'm yol göstermesidir. "BIz. 
onları emrimlze çağıran Imımlar olarak 
atadık .. 21173:' 

Üçüncüsü: Ihtida eden kimselere mah
sus kılınmış olan yardım, tevfik. "Ihtlda 
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edenlerin hidıylUnl Aıı.h .rttırır ve on· 
I.r. tıkvılınnı verır. 47117." 

Ihtida, Insanın hOr bir biçimde. ister dün· 
ya ile ıster anlrel ile ilgiti işlen araştırması· 
na mahsus bır iştir. "Gerçekten In.n.n· 
Iırı 'I. iyi it "Ieyenhnı Im.nlın sebebi 
Ile, Rabbı omara yol gösterır. 10/9�', "AI· 
I.h'ın ıkıl vertp elçi göndererek ç'Onda 
bulunduOu klmMI.r, dOOru YOlu bulmuş 
olanl,rdır. 71178." 

DördüncüıO: Allah'ın ahirette cennete 
d�ru YOL göstermesidir. "Allah yolunda 
öldürülenl.rln ımın.rtnl Allah yitirme· 
yeeek, onlırı yol gösterip 1,lırlnl düze
nı koyacak ve onl.n anlatıp duyurduOu 
cennete ıokacakllr. 4714·6." 

Bu dört hidayeı bir sıraya göre düzenlen
miştir. Zira birinci hidayet türünO eliflje bu
lUMurmayan, ikincisini CIe bulunduramaz. 
Böylelerinin yOkümlü olması �ru olmaz. 
Ikinci tür hidayete sahip olmayan, üçonco 
ve OOrdUncOSOne de sahip olmaz. Oördün
cü tUr hidayeli olan kimse bundan önceki 
oç hktayeı !ürUne de sahip demektir. Üçün
cOsüne sahip olan kimse, ondan onceki iki 
hidayet turünO elde etmiştir. Bununla be· 
raber, bazen birinci tür hldayet verilip de 
kendisinde ikinci ve üçüncü tür hidayetin 
meydana çıkmadlOı da olur, 

Insan, sadece çaOn yapmak ve yolları· 
nı taril elmek suretıyle bır kimseye hidayet 
verebilir. HŞüphellz sen, elbelle dOOru 
yolu tarif ıdiyor Vi doOru yola çığınyor· 
ıun ... ", "Hır toplumun doOru yolu tanı· 
hcııı ve ona çaOırıc,11 vardır." 

Allah'ın peygamberde ve dıoer insanlar
da olmadı(jını duyurduQu ve bu kımselerin 
goco dışında kaldıOını hatırlaıırgı her hida· 
yet çaQrı ve yolu tanıtma dışında kalan hı-
dayetlir. Bunlar, aklı vermek, ıevflk, cenne
te koymak tarZındaki hldayetlerdir. "Ey Mu
hammed, onlara hldıyıt vermık ıana 
dO,meL Fakal Allıh diledıaine hldayet 
"erir. 21272." 

Kur'an. ktifiriere, tasıkolara, zalimlere tev· 
fik ve yardım etme anlamına geıen hldaye· 
tin verllmeyeesOin! haber verıyor. "Ve AI· 
latı, zalimkir toplulUğun, yol gösıerm8l 
(yerdım elmız) 21257, ayrıca 2/264, 
51108." 

Hidayet ıki şeyi gerektirir: Biıi, yol gös· 
terleinın yolu göstermesI, dlOeri yol göste· 
rllenin yolu görmesidir. Ancak, bu iki unsur· 
i� hidayet tamamlanmış olur. Bazen yol 
gOSterlci yolu gösteıir. takat yol gosterilen 
'24 

yolu görmez. Bu durumda ikınci unsurun 
yoklu�una bakılarak " hidayet elmedi" an
lamına yol göstermedı denilebilir. Fakat yol 
gôstericinin yolu gösterme işini yaptıgı dık· 
kale alınarak "hidayet etti" anlamına yol 
gösterdi denilebilir. Kalirlerin, 'asıklarm ve 
zalimlerın Allah'ın hidayelinden (tevfik ve 
yardımından) mahrum bırak,ldıklarınl ifade 
eden ayetlere de bu iki açıdan yaklaşımda 
bulunmak mümkündür. Buna göre, kMirle_ 
rin, Allah'ın hldayeHni kabul etmediklerine 
bakılarak, Allah onlara hidayet etmemiştir 
denilmesi doOru de(jildlr. ÇonkO hidayeti ka· 
bul etmek, hidayetin gerçekleşmesi için Ikin
ci tamamlayıcı unsurdur. Ama, Allah'ın on
ları içine alacak şekilde aklı ve nakli verdi
Oi düşOnülerek "Allah onlar. hldıye. 
ıtmlıtır' denilmesi de doOrudur. ÇOnkO hi
dayetin ilk unsuru akıı ve naklin (yol gOsle
ricinin yolu gösterdiQlnin cehll oıarak) ve
ıilmesidiı. Allah, hldayetin gerçekleşmesi 
için, yol göstericiHOin gerekıerini yerıne ge
tırmış, ama Insan kendine düşen i,teri iş
lememiştir. Bunun için "Allah yol gösterdi, 
fakat o yolu görmedi" demek mümkündür. 
"Semud ka.mln. yolu göı.erdlk.. Faka. 
onlar, gösterilen yolu görmemeyı (kör· 
I�Ü) görmeye (hidayıte) t.rclh ettiler, •• 
41M7!' 

Allah Kur'an'da, iyi ve kOlU yolu, OdOI ve 
ceza YOlunu akıl ve nakil ile tanıtlıOına bır 
çOk kez işarot etmiştir. "Bize d�ru yolu 
göst .... 1/6", "Elbette onl«a bır yol gös· 
'erdik. 4168�' Bu ayellerde sözü edılen yoı 
göstermenin genel yol gösterme Olup bu· 
nun da akıı ve nakilden ibaret oldu�u söy
lenmiştir. 

"Hllda" kelimesinin Kur'an'da sık kulla
mıdıOı görülmektedir. Lügaı anlamı bakı· 
mından Hüda ve hidayet kelimelerı aynıdır. 
Fakat Allah, insana deoil yalnız kendisine ait 
olan hidayeti Hüda kelimesiyıe 11adeye dök
mOştOr. "ı,te onl.r Rıb .. rI 'ır.fından 
verilen bır hldayet üzeredirier. 215", "De 
kı, gerçek hlday.t Allah'ın hldayelldlr. 
3173", "De kı, Allah'ın hldıyetı ı,te Isli 
o hldayettlr. 2N20," Hidayetin ilk unsuru, 
Allah'ın hidayeti oldu�una göre. insanın hı
dayetl ikinci unsuru, yani Allah'ın hidayeti· 
ni kabul elme işi olacaktır. Işte bu ikinci un
suru yerine getiren kimse intida etmiş olur 
Bu yüzden her hangi bır alime uyan kim· 
seye de "ihtida eden" denir. 

Allah, muşriklerin bir şey bilmeyen ve ih· 
ıida etmeyen babalarına labi olmalarını kt-
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namıştır. Ve müşrikıerl "Babılarınız ken, 
dll.rlnl bilmiyorlar v. her hangi bır bii.· 
n. d. " bi olmuyorlır' diye uya rmıştır. 

Kur'An. hidayeli !<abul edenin kendisi için 
kabul eUiOini, kabul etmeyıp ondan kaça
nın 1a yine kendi zararına ondan kaçl_Oınl 
bildırmekıedir. "De ki, ey insanlar, Rab· 
blniz tarafından !llıe hakikat ulaştırılmış· 
tır. Kım o haklkati alıp b.nlmser,. an· 
cak o kendi yararına alıp benimserni,· 
tır. Kım de o hakikatı etmıyıp reekledı,· 
a. o ancak kendı zarannı göze .I'rık .1· 
maYip reddelmi,lIr. V. ben si;[ln "ekııı· 
niz değilim. llno7." 

Allah, tövbe eden, iman eden. sali" amel 
işleyen ve sonra da ihlidı'ı eoen kımseyı da
ima ba!;j ışlayacaQı n l müıdelemekıedir 
"Kuşku olmasın ki. ben tövbe edeni, ıman 
edeni. yararlı iŞ işleyeni sotlra da Allah'ın 
verdı�i hidayeti alıp ba�rına basanı her za
man baQtşlarım . 20182:' 

Kimin hidayeti alıp kabul eW�lni herkes
ten daha lazla Allah bilır. Ve kimin Allah',n 
verdiQi hidayetl kabul etmeyip reddet tiQini 
herkesten çOk Allah bilir. "Bu, onların biL
gı seviyesidir, Senin Rabbın, onun yo
lundan sapanı gerçeklen daha ıyı bilir ve 
O, O'nun göslerdlği yolu g6rüp gireni de 
gerçeklen daha ıyı bilir. 53/30," 
(H.ŞAHIN) 

HIKMET 
Hikmet. ilim ve akııla gerçeQi bul maktı r. 

Allah ıçin hikmet kelimesinin anlamı, eşyayı 
tanıması ve onları son derece saQlam ve 
ahenkli olarak yaraımasıdı r. Insan açısın
dan hikmeı. insanın var olanları tanıması 
ve iyi işler yapması anlamına gelır Nitekim 
Allah'ın LoKman'a verdi !;;)i hikmet (31n2) bu 
sonuncu anlamdaki hıkmettir 

Hikmet kelimesi hüküm kelimesiyle ya
kın alaka içindedir: fakat hükum, hikmeııen 
daha geneldir. Her hikmet hOkOm ıken, her 
hOküm hikmeı deOildır 

Kur'an, Allah'ın peygamberlere kitabın 
yanısıra hlkmeti de indirdlQini ifade eden 
ayetlerıe doludur. Kitap gibi hikmet de AI
lah'tan ge lmedir. .. 0, hlkmeti dilediğin. 
verir_ Kime de hikmet verilirse ona çok, 
ça hayır verilmiş olur ... 21269." H ikmet ile. 
hayır arasında doQrudan bir orantı görül
mektedir. Allah'ın yolu hayır YOludUr. Bu yo
la davet, hikmet araclllQı ile vapılacaktır 
Hayra ancak hayırla davet yapılır (161125). 

HIK 

Kım! p�ygamberlar9 mOl:C:le Dirhkle hik
metin verlldiQı k.avdedi!mektea!r (21251). Bu
na 00r8 aevıet yoneticiliOi ile hikmet $ahı' 
bi olmak arasında da yakın ııgl kurulabile
ceQ! düşünülebilır. 

Kur'!n'da belırlllen başlıca hıkmetler 
�unıardır: Allah ilt:! birlikTe Oaşka bir lahtr 
edınmemek. Sadece Allah'a kul olmak ve 
an neye·bobaya çOk bÜYÜk saygı göster
mek. Akrabaya, miskine, yolcuya hakkını 
vermek ama savurganlık etmemek. Savur
oanlwn şeytanlara yoldaş olduQunu bil
mek. Allah yoluna ve onun rahmetine talip 
olmak için akrabadan , düşkunlerden, yol
culardan ayrımak gerekiyorsa tattı soz söy
ıeyerek ayrılmak. Cimrilikten de, tutumsuı 
olmalo:ıan da kaçınmak. Allah'ın herkese gö
re rızık orıamı meydana getirdiQini. ölçOlü 
ve hesaplı bir (ızık planlamasını yapıl�lnl bi
lerek pani!}e kapılmamak . Yoksul dUşmek 
kaygusu ile çocukla rı öldürmemek. Zinaya 
yakla�mamak Yelkisiz ve haksız olarak hiç 
kimseyi öldürmemek Yetim malıyıa en iyı 
biçimde ilgilenmek. Verilen sözde duımak 
Ölçüyü, tartıyı d�ru ölçeklerle vermek Ar
dına oüşülen şeyi bilmek ve bilinmesi ya
rar saglayacak olan şeyin peşine düşmek. 

Kula�ı. gözü ve kalbi sadece uoruna yara
ııldıkları işte kullanmak, onları yapmak zo
runda oldukları görevden alıkoymamak ve 
yapmakla miJkellef olmadıkları göı evde kul
lanmamak. Yeryüzünde boburlenerek yu
rümemel<. Yukarıdan Deıi sayılan bülün bu 
yasakların Allah katında hoş karşılanmaya
cak katulukler olduQunu asla unutmamak 
(17122·39) 

Hikmeto sahip olan kimsey� hakim de
nır. Hakim Allah'ın sıfatı olarak zlkred,ldıği 
gibi. KJr'an·da. KUr"t!n'ln ve kitabın sıfatı 
atarak da kaydediımıştır Hakim vaslı genel
likle çok iyi bilen anlamında " alim" ve dai
ma izzet ve devlet sahıbi anlamına " azif' 
sıfatlarıyla birlikte ve bu sllallarClan �()nra 
ifade edilegeımıştır Ku! 'an'da belirtilen hlk
melin ozu, bdeıek ve bildiOıyıe iş göınek
tiı. "Allah bütün fiill.rlnde hikmet 
sahibidir" demek. O, Ilmı fiittllden ve fm! 
Ilminden ayrı olmayandı, ve bunun içın ge
reken kJdret ve devlete daıma sahipllr, de
mekt'r. Kur·an. A11an'l aziz ve hakim, alim 
ve hakim olarak tanıtı rken ILzel ve hıkme
tin. ilim ve hikmetin birtminden ayrı duşO
nülmemesıni insanın dikkatine sunmu�ıur 
(H.ŞAHIN) 
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HIL 

HILAL 
Ayın gö.ı:Io gorülmeye M$ladlOI i lk oün

lerdeki MIi. Arapça olan bu kelimenin çok
luOu "el·Ehllle"dir. 

Ayın h_nüt gözlo görülemeyecek: durum
da olan Mllne hilal dımmeı. Her kameri 
ayın girişinden ilk ıki gece ay. hila.ı adını alır. 
ÇOnkü ayın ooııe görülmesi bu geceıerden 
bırisinde olUf Ayın daha sonraki halıne 
Arap dilinde hilaı denmeı, kamer denk Bir 
rivayete göre her kameri ayın ılk iki gecesi 
Ile son Iki gecesinde gOrünen aya hiıaı deıı
mekledir. Türkçe'de de hiıali, rO'yet anla
mında kullanıyoruz. Nitekim ay ilk görüldO
Qıünde hilal gOrOldO, diyoruz, ama daha 
sonraki günlerde ay için bu kavramı kutlarl
mıyaruz. 

Sahabeden bazıları Hz. Muhammed 
(S.AVl'e hilal hakkında soru sorduklarında 
şu ayet indirildi: "Ey Muhammedı San, 
hilAl hAlindeki aylan ıor.rlır. De ki: On· 
lar, Insanların ve hac vakitlerinin ölçü· 
südür." (Bakara: 2/189) 

Dıkkat edilecek olursa soru hihltin ma· 
hiyeti hakkında olduQu halde inen ayet, hi· 
lalin Müslümanlara saOladlQı faydalardan 
bahs.eımektedir. DIQer bir ifade ile muay
yen zamanlarda yapııacak ibadeHerin bir 
kısmının vaktinin hilale göre tespit edileceOI 
belirtilmiştir. Meseıa Ramazan orucunun 
başıangıcı ve bitimi hilalin dogması ile be
lirlendi!}i gibi, hac ibadetinin günlerı de yi· 
ne h Mıle göre tespıt edilmektedir. 
(A.TOKSARI) 

HUCURAT SURESI 
Hucurlt, oda anlamına gelen "Hucra" 

kelimesinin çokluQudur. Odalar demektir. 
Bundan maksat da Hz. Peygamber"in eş
lerinın odalarıdır. Kur'an-! Kerim'in 49. su
resinin adıdır. Suranin adı isa, 4. ayette ge
çen el-Hucurat kelimesinden gelmektedir. 
Bu $Ura, Medine'de Mucadele suresinden 
sonroı, Tahrim surosinden önce nazilOlmuş
lur. Surode t8 ayeı, 343 kelime ve 1476 
harf bulunmaktadır 

Bu su re. Musıumanların. Allah ve Rasu
lu I le olan ıhşkııerinde uyacakJarı ahlAk, 
sosyal ve protokol kaidalarini, MüslOman
larla olan s05yaı lUşkilerini, ferller arasın· 
da uygulanacak ahıak kurallarını ihltva el· 
rnekte, kısaca ahlaklı bir Isıam toplumunu 
oluşturacak psikolojik Ile sosyolojik ilkele
ri getirmektedir. (C.KIRCA) 
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KUR'AN·I KERiM 

HÜD SURESI 
Sure Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayet, 

1715 kelime, 7605 harflir. Surede Had pey. 
gambeı anlahldlQı için ona bu isim verilmiş· 
i i f. 

Surenin Hk ayetinde Kuı'an·ın iki önemıı 
özelliQI belirtilmekte, ayetlerin sa!}lam de-
1,lIere, kuvvetli esaslara dayalı oldu�u, ge
rek tlulOJkl konularda, gerekse di�er ilmi k0-
nularda olsun Kur'fln'ın bir çok anafikirler, 
umumi kurallar taşıdt�ı anlatrlmakiadır. . 

Surede bir çOk korkulucu ve teşvik edi· 
ci hükEmlere yer verilmekte, sadece Allatı:
ın dinine sarılıp bu dinin beşerıyelin fayda
sına ve menfaatine olan Iyi ve güzel şeyle· 
rin hepsini ihliva eltiOini kabul edenlere 
dünya ve ahiretin bütün hayırları verilece
gi bir teşvik unsuru olarak belirtitmektedir. 

Surede Kur'an'!, Hz. Muharrvned'in eseri 
sayanlar veya b()j1e iddiada bu.'unanlar açık 
oluruma davet edilmekte. "Iddlanızda 
doOrular I.enlz bütün edipl.rlnlzl, ,alr· 
I.rinlzf, ilim ıdamlırın'z, ç.j}ırın da bu 
Kur'ln'ln on sur •• lnln bır benzerını uy· 
duru" ortaya koyun" denmektedir. 

Surade inktıırcı ve putperestlerin ve ma
teryalis"erin körlük ve sagırhk içinde nasıl 
bir elm sonuca ulaşacakları haber veril
mekte, varlık alemindeki ve kendı vücudun
daki iıa.hi sanatın yüceliOinl görmeyenler;n 
kalp gözlerinin kapandıOı, kulaklarının duy' 
madlQı belirtilmektedir. 

Suıade bir takım psikoloj ik tasvirlere yer 
verilmekte ve gerek bolluk gerekse darlık 
anındaki insanın hale!-i ruhıyesinden Ornek· 
ler SlK"lulmaktadır. Nuh Peygamber'in ken· 
di kavmiyle Olan mücadelesınden söz edil
mekte, tufan sahnesi canlandırılmakta, 
imansızların akıbetieri gÖZler ön One seriI
mektedir. 

Ta rihte geçen Ad kavminin akıbeti ibret· 
ii bır tablo halinde sergilenrnekıedi1. 

HOd Peygamber jje kavmı, Salih Pey· 
gamber Ile kavmi, Lut Peygamber ıle kavmi, 
Şuayb Peygamber ile kavmı arasında ge
çen olaylar ve inkarda ısrar eden bu kövim
ıerin bir kısmının öldürücü bir kasırga ile 
yok olup gittikleri, bır kısmını korkunç Çl�
lıkların yakaıadlQı, bır kısmınııı da maltarıy
la, canlarıyla yere gomülüp bantOl anlalıl
makiadır. 

Surenin son bOi OmO ise müminlere 
saQe. sola sapmadan dosdoQ ru yolda yürü
mey , zurmO desteklememeyi, zatımıere af
ka çıkmamayt, haıksızlı!}a u�tamamaya ça-
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lışmayı, beş vakll namazı kılmayı. sabırlı ol
mayı bildirrnekledIr. (M.K.ATIK) 

HUNEYN 
Mekke ile nil arasınaa bir vadinin adı. 

Müslümanıar ile Havazi n ve Sekif kabile
leri arasında H. Sekizinci yılda bu vadıde 
yapılan savaş. 

Mekktfnln lethlndan sonra Heva.zin ve 
Sekif kabilesi MüslOmanlann kendi üzerle
rine saldHaca�lndan endışe etmişlerdi. Bu 
yüzden komşu kabilelerın bir kısmını da 
yanıarına alarak muazzam bır ordu kurdu
lar. MOsIOmanlar bu sıra sayı olarak ÇOk
tular fakat harbe hazır deOillerdl . 12 bin ki
şilik bır ordu meycıana geıırebildiler. Islam 
ordusu Uk Once Huneyn vadısınde pusuya 
duşürOldO Bu yüzden Müslümanlar geli 
çekilmek zorunda kaldılar. Neredeyse maQ
lup olacaklardı. Hz. Muhammed bu sıra ca
nım tahilkeye alarak bizzat düşmanın kar
şısı na Çıkl ı. Hz. Abbas'ın da tesirli bir ko
nuşma yapması Ozerlne Isıam ordusu ye
nIden toparlandı. Her şeyden de önce Ai· 
lah'ın yardımı ile bu savaş Müslümanların 
lehine sonuçıandı, Kur'�n-ı Kerim bu duru
mu şöyle açıklıyor: "And olaun kı, Allah 
ılıe bır çok yerlerde VI çokluOunuzun 
ıizi b6bürlındlrdlOI fakat bır 'ıyda.ı da 
olmadı61 yeryüzünün U,nl, olmaıını 
ra6men ılze dar gıllp de bozularak ar
kanıza döndüOünü:ı Huneyn gününde 
yardım .tmı,t!. Bozgund.n sonra AlLah, 
peygamberin, mümlnlerı güv.nllk Yer. 
dı ve g6rmldlQlnlz Dkerlır IndirdI. InkAr 
edenleri uab. uOraltl, lnklrçllann cıza-
i. budur!' (Tevbe: 9/25-26) 

Bu savaşta Müslümanlar dörl şehit ver
di. Düşman tarafında ise 70 civarı nda ÖLO 
vardı. Bu harpte 22 bin deve, 40 bin koyun, 
dört bin okka gümüş, 6 bın esir alındı. 8u 
mıktar MiJsIOmanların o tarihe kadar elde 
ettikleri en bOyük ganımet idi. (A,lOKSARI) 

HÜRI 
SöılQkta genç, güzeı, beyaz tenli , siyah 

gOzlO kadın anlamına gelen bu kavram, Is
lami ilimler terminoıojisinde Cennet kızla

,fına verilen addır. 
, Kur'an·ı Kerim' ın çeşitli ayetlerinde /ııj
dlerden bahsedHmışıır. HOriler bazı ayeııer
de "mutahhar zevceler=temiz kadınla"· 
şekUnde geçmektedirler (Bakara 2/25: Aı
i lmıan 3JıS) HQrllerin bir ayette çadırlar
da otu rduldaıı ve ceylan gOzlü oldukları ila-

HUR 

de buyuruımakta (Rahman 5smn, ayOl su· 
renln bır baŞka ayelinde de bunlar yakut ve 
meıcana benzetilmişlerdir. (Rahmen 55158) 

Kuı'an-ı Kerim hQrileıin yaraTI!ışıalı V8 
mahiyellerı hakkıncıa da şu bilgIyi vermek· 
tecıw "SI' ceylan g6ı:luı.rl (hQılI.rI) de'. 
terieri l-o<Iın .,.rll,nler için y.rıtmı,ız· 
dır, Onlan bAkır., .,I.rlne dO,kün ... 
hepılnl bır y.,t. kılmı,ımır:' (Vekıa 
56/35-38) 

Hurileı cins! ve ahıa.ki ayıptan uzaktırlar. 
DiOer bir deyimle ahıak dışı her hangi bir 
davranış içinde olamazlar. (Rahınan 55156) 

Çeşllli telsir kitaplarında bunların bede
ni gozeliiklerine aif bir çOk bilgi vardır. Bu 
bilgılerin bir kısmı onların yaratılışlarına, di
gerıeri de onların renklerine ve dlOer gOzel
liklerine cıalrdlı. Ancak bu bilgilerin hepsi 
dünyadakilere benzetilerek verilmiştir. HO
rllerin gerçek m"hiyeUorl hakkında bir şey 
sOylemek mOmkün deOlldl r. ÇOnkO Kur'ao-ı 
Kerim'de her ne kadar a.hirelle lIOni cennet 
ırmakları, yiyecekler, kadınlar v.s. dOnyada 
kendilerine eşil olan şeyıerin adlarını taşı
yorsa da bunlar mecazl manada <»..ıp, dOn
yadakiler We karşılaşıı rılması için zikredil
m iştır. (AJOKSAR1) 

H U R Ü F-U M U K ATTA'A 
(Sure başlarındaki harfler) 

Kur'An-ı Kerim' In 23. sureSlnın başında 
bazen bir, bazen de bır kaç harlin birleş
mesinden meydana gelmiş rum uz lar bulun
maktad ır. Bu harılere "el-Huruf-u'l 
Mukaıta'a" denir. 8u harflerin delalEıt ettlj'JI 
manalar hususunda ısıam alimlerl laralın
dan çOk çeşitli OOrOşler ortaya atılmıştır. 
Ancak tam anlamı ile bunlaraan muradın 
ne olduQunu kafi olarak Allah' ın bııebileceOi 
üzerinde iHılak hasıl olmuştur. Ancek "el
Hurul-u'1 Mukalla'a"nın delalet etliOi muh
temel manaları zlkretmeklen de Çlerl dur
mamışıardır. 8u manaları şeyle özelleye· 
biliriz: 

I·Kur'On bu herfleri .tlkreımei< sureliyle 
çevrenin dikkatinı çekmek, dınlemelerını 
sa!}lamak istemişTir 

2-Bu harfler Kur'an'ın asrafından olup, 
Allah Teaıa bunları bilme Uminl kendine 
mahsus kıımıştır. 

3-Kur'3n bunları zikıelmekle, mucize 01-
duguna Işaret etmektedir. Yanı, "Kur'an'ın 
cGmleleri, ibareleri, herkesin bildlOI bu ba
sit harflerden meydana geımektedir Öyıey, 
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se, uOraşm bakalım sizler de elinizde Olan 
bl,l ImkAnı ku!lanarak benzerin i getirmeye 
çaıışın. Siz benzerini yapamadıgmıza go re 
muclzsdir demek ıst�mekıedir . . . 

Bu harfleri açıkıayıcı mahiyette Hz. Pey
gamber'c:ıen Dır sarih haber yok!ur. Ancak 
KUr",§n okurnayı ve her harfiMen meyda
I la Qelecek seve.bı anınıırken " huruf-u mL/
kaııa'a"nın her birinin ayrı ayrı harlJer 01-
du�unu söylemiştır. 

Bazı arifler ise, bu konuda şunları söy
ıemişıerdir: "Nasıl sulama yapılırken bir Vi!
diye veya bır larlaY3 nehrin suyunun hepsi 
birden verilmeyip azar azar verilirse, Allah 
katında bulunan ilim denizinden de Allah ra
suııerlne geıegi kadar verilmiştir. Rasuller 
alimlara, Alimler de h31ka kabul edebilecek
leri nispette verdiler Ulema, enbiya ve me
ıaike için sır vardır. He rkes kendi sırrından 
başkasını o�renmeye tahammül edemez. 
Zira akıl zayıftır, göz güneş ış�ına taham
mÜL edemedıgi gioi o d a  sırlara tahammüı 
edemez." (MKATıK) 

HUŞU 
Huşu, Allah'ın bOyükl�ü, kudreti ve ce-

1l1li karşıSında kulun. hiçliOini, acizııgini his
setmesi ve bu duygu ile kalbin son derece 
bir saygı içerisinde otmasıdır. Huşuun in
san bedenIndeki ıezahötü ise bedendeki 
sakinlik. vakar ve mahvıyet (iteri derecede 
tevazu)fir. Şu Mide huşuun ası. kalpıe ol
makla beraber, tezahürO bedef"ldedir Kalp
teki bu duyguya Arapeada " zaraa" ismi de 
verilir ki '"AUatl'a tazarru etmEk" deyimin
deki "ıazarru" kelimesi aynı kOkteMir. Hu
şu tam bir boyun egiş ve bunun gereKtlrdi
!Li davranışlardan ibarettir. MQmin, devamlı 
kat>en Allah', zikrederek huşu ıçinde olma
lidı r. "ı nananlar ıçın hAli vakit gelmedi 
mi ki, kıipleri Allah'ın zlkrlne ve Inen 
hakka kar,. huşu ıçınde olsun ve bun
dan önce kendllerfne kitap verilmiş, son
rtı üzerler1nden uzun zaman geçmekle 
kalplvrf kalıla,mı" çoOu da yoldan çık, 
mı, kimseler Uibi olmasın'ar" Hadid: 16). 
LS POLAT) 

HÜOHÜO 
HÜdhlld, ça,uş kuşu' veya iblblk deni

iM kUŞtur. Bu ifade Kur"an'da bir yerde ve 
e n-Ne mi suıesının 20. ayetinde geçmekte
dir. Bu ayette, "Süleyman kuşıarı ar.,tır
dı v. dedi kı, "HOdhüd"ü neden göremi, 
yorum, yoksa kııııyıplardan mı oldu?" de
nilmek.tedır 
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Hz. Süleyman. insan, cin ve kuşlardan 
müıeşekkil ordusuyla karınca vadısine geı
dlQi zaman. su aramış, 'akat buıamamışıı. 
Ordusunda bulunan hÜdhl.J:l, yeraltı suları, 
nın nerede olduOunu çOk iyi bilen bir kuş
tu Bu kuŞ. suyu bı.:lur, emrinde bulu nan
lar ise suyu oradan çıkarıırd1. Hz. Süley
man, Hudhüd ' ü bulamayınca ÇOk kızmıştı. 
Fakat hudhüd kuşu. bu arada Yemen'de ya
şaya n dedelerlnin adıyıa anılan "Sebe" 
melikesinden Hz. SOleyman'a bilgi vermiş 
ve bu kraliçeni n  tahlından ve güneşe ıap
tıklanıdan söz eımişti. Hz. Süleyman bu
nun uzerine Dir mektup yazmış ve bu mek
ıubun kraliçeye gOlürüımesinl Hüdhüd'ten 
istemiş�i Ayrıca ondan biraz beklemesini 
ve olacaklaıdan kendisini haberdaı elme
sıni emreımişti. (en-Nemı, 27fZ0-28) 

Hz. Soıeyman'dan bahsederken bu ara
da HUdhud'den de bahseden Kur'an-ı Ke
rim. onun hakkında bzetleyerek sundugu
muz bu bilgiyi vermektedır Bunun dışında 
başka biı biıg i verilmemekted�r. (C.KIRCA) 

HÜMEZE SURESI 
Mekke'de Kıya.me suresinden sonra, 

Müıselaı suresinden önce nazil olan bu su
re, dokuz ayetten meydana gelmIştir. 

Surede iman cevherine sahip olmayan 
kımsenin ıkı kötü özelliQinden söz ediliyor. 
Toplumun huzur ve sükununu bozmak için 
arkadan çekiştiren. gıybet eden, ayıplayan. 
insanlara hOşıanmayacaKıarı adı ta kan, ın
sanların ayıplarını araştıran, çeşitli yerler
de onu bunu kınAyan. kas göz işareıiyle 
onun bunun sı rrını ifşa edenler şiddetle kı
nanıyor. 

Kazandı!)ı malın nereden gelip nereye 
giımesi gerekti�inı bilmeyen, onunla ne gibi 
hayırıar yapılaca�ını düşunmeyen, işi gü
cu saoece servetini ç09altmak olan, insan
ların yerinin. gerçeklerin ölçüsünün, mal
la muıenasip oldugunu sanan, mal kazan
makla insanların bOtun degerlerine sahip 
olaca\';jını zanneden adi bır tip anlatılıyor. 
Sayılmak ıçın binktlrilmiş bOyle malın hiç 
biı hayra yaramayacaQı. sahibini kurtarmak 
şOyıe dursun başına bela ve letaketler ge
tirece91 bildiriliyor. Bütun gAyret ve htmme
tıni para elde elmek. içın harcayıp da halkı 
incitenler. herkesin nak ve hUKukunu çi!)
ne)'e'ek şerelleriyıe oynayanların kesinlik
Le Allah 'ın uzun sütunları arasında yürekle
ri üstüne ateşe aıılacakları bildirıl iyor 
(M.KATIKI 



cA�N=S�IK=LO�P�E=D�IS�I_________________________________ 
ISl 

ISLAH·I BEYN (Bkz: BARIŞMA) 

ITK (KÖLE AZADI) 
Tarihin ilk devirlerinden beri yOrürlOkl9 

olan kOle11k müessesinin orladan kalkma
sı YOlunda en önemli inkılap ve ıslahalIar
dan birini Isıam dini yapmış. kölelerin ge
rek ruhan ve gerekse fiilen horriyetine ka
vuşması için bir dizi tedbjr ve uygulama ge
tirmIştir. 

Kur'an müminlerin 1<0le aza! eımelerini 
(ıtk) daima ıeşvik etmiş, bunu en büyük iba
detlerden biri saymıştır. Ayene "Iyilik, yüz
I.tinlzl doOuyı ve baby. çevirmenizden 
Ibaret deOlldlr. Asıl lyilik, Allah'. ahlr.t 
günUne, meleklere, kHab_, peygambere 
Inanan ye mahnt Allah .evgislyle yakın· 
IBnnaı, y,tlml,rı, yoksullar., yolda kıl· 
ml,lır., dU_nanl,r. veren, köle ve 8slr· 
lert hOrr1ye1ine kavuşturma uOrunda har· 
cayan .•• kimselerin yaptıt}ı lylllktlr" (Ba· 
kara: 177) buyurulmuş. köle emdının, insan 
Için çetin bir geçit OlduQu belirtilmiştir. 
(80100:11-13). 

Kur'an, halaen adam öldürme (Nisa'91), 
yemini bozma (Maide:89) ve ııhaf (MOca· 
cfeıe:3-4) suçlarının kefarell olarak: koıe aza· 
dı esasını getirmiş, bir diger ifadeyle lerdi 
mahiyetteki suçlarda bile köle azadına yo
nelerek kölelerin hOrriyetine kavuşmasına 
imkan hazırlamıştır. 

. 

Kur'iin ayrıca elendlsl ile belli bır bedel 
karşıııgı anlaşarak hOrriyetini salın almak 
isteyen kölelerle "mükaıebe" yani "bedel 

karşılıOı hürriyete kavuşma" anlaşmasının 
yapılmasını Istemektedir. (Nur:33} 

Yine Kur'3n, devletin zekat gelirlerinden 
bir kısmını boyunduruk altındaki kölelerin 
azat edilmelerine harcanacagını bildirerek 
(TevOO:60) kölelerin hOrflyete kavuşturul
ması konusuroa devlete dahi göıev yukle· 
mışlir. 

BütOn bunların yanı sıra hadislerde \Le 
uygulamada kölelerin hOrrlyeııerıne kavuş
turulması yönünde. kanuni azal, ölüme 
baQlı azal (tedbir) efendisinden çocuk do
Qurması sebebiyle (omma vetedı azaı gibi 
bir lakım yeni imkanlar getirilmiş, bu yOn
de bir temayül ve kamuoyu Oluşumu cihe· 
line gidilmiş, böylece Islam dini köleliQin 
sona ermesi yolunda çok ciddi bir jnk�ap 
yapm,şlII. (A.8AADAKOOLU) 

IBADET 
Ibadet, kulluk, itaaı, sayQı \Le la'zlm an

lamlarına gelmektedir. Bundan maksaı lae. 
Allah'ın emirlerini yerine gelırrnek ve ya
saklarından kaçınmakIIf. iMdet, insanın ya
radıhş sebebi ve gayasidir. (Z8rlY81, 51/56) 
Kur'an-ı Kerim'de ibadeı ve ibadel1 ilgllet"l. 
dıran 140 ayet mevcullur Bunlardan yak
laşık 30 kadarı ibadetin yapıımasını em roı
mektedir. Bu sebeple I>3delln larzıyaıı, farz 
ve sünnelle sabıllir. IslAm dininde ımandan 
sonra ' hemen zikredilen şey, ibadettlr. 
"Iman edenler ye saUh amal i,leyenler" 
ifadesi bunu göstermektedir. Ehl-i sünnel'E 
göre amel imandan bir parça deOildir. Bu-

,.9 
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nun için ibadet, amelin ıarifine dari! edil
memiştiL Bununla birlikte, amelsiz iman, 
her an tehlike ile karşı karşıya kalan bir 
mum ışıgma be nzatilmekledlr. Dini bütün· 
lük, Iman ve ıbadelle birlikte mOmkundÜr. 
Ibadet. kulluk borcudur '0'9 Allah'ın verdj�i 
nimetierin bir şükrüdür. Gerçek manası ile 
lbadeı. Aııah katliida kulun kendı kusurunu 
ve acizhğini oorop Allah'ın kudret ve rah
meti karşısında secoeye kapanmasıdır. Bir 
dıger ıraday":l', kulun her an AJlah ile birlik· 
te oldugunun şuurunda olmasıdır. Namaz, 
Allah'ın büyuklüOünü ve rahmetini tesbih 
elmek, O'nu övmek ve anmaklır. Namaz, 
Hz. Peygamber'in de dedigi gibi mOminin 
ruhen ve kalben Allah'a yaklaşmasıdır. Na
maz, ilahi rahmetin ve kudretin tecellisine 
mazhar olmaktır, 

Kur'an-ı Kerim "Ölünceye kadar Rab
bına Ibadet et" (Hicr. 15199), "Ibadet el .,. 
şükredenlerden ol" (ZOmer, 39/66) ve 
"Bana Ibadet ediniz" (TaM, 20/14) emir
leıiyle ibadeti emreımekledır. IbMelln ıu
hu ise, ihlastır. Yani Ibadet her hangi bir liz
yolojik veya SOSyolojik bir gaye için yapıl
maz. Fayda için de yapılmaz. Ancak Allın 
rızaıı ıçın yapılır_ Kul olduQu ve bundan 
dolayı da görevi olduOu için yapılıı. Ibadet· 
ler, dürıyevi menlaal ve düşünceleııe de ya
pılmaz. Gösıeriş için yapılan ibadellere ri
ya karışmış demek!ir Bu da ihlas ile asla 
baQdaşmaz Allah, bu !ur ibadel yapanıarı 
kınamıştır. (Ma'un, 107/5) 

lbadetter. oeoer:" mali, hem bedeni hem 
de maii olmak Ozere üçe ayrılır. Bedeni iba
delier, namaz ve oruç, mali ibaoetler, ze
kat ve sadaka, hem mat1 hem de bedeni 
ibadetler, hac ve umredir. Bu ibadetlerin dı
şında Allah'ı zikrelmek, O'nu hatırlamak da 
bir ibadettir. Aslında ibadetler, amaç deQiI, 
Allah'a insanı I.,llaştıran birer araç gibidirler. 
Asıl amaç, Allah'a uıaşmak ve O'nunla ru
hen her an beraber oldu�unu biımeklir. IM
dellarin günün muayyen saallerine, gOnle
re ve aylara bölünmesı oe insanı devamlı 
Allah·la be/aber yapmak içindir. Dini ıba
delierini yerine getiren her roOmınin yaptı
ğı diger Işler de ibadet sayıımaktadır. Zira 
bu Işleri yaparken mOmln , Allah'ın adı
nı anmakla işe başlamakta ve yaptı�ı işıe 
O'nu hatırlamakta ve bu kudreti bana Sen 
verdın ve Sen'in adınla bu işe başlıyorum 
demekıedir. Bu da bır zikirdlr ve ibadetin 
amBcına uygundu r. 

ıoadeller, Allah rızası için yapılmasına 
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ra�men. Allah her bir ibadelle kulları için 
pek çok hikmetler ve faydalar var etmiş1ir. 
Namazın, ayrı pSıkOıojik ... e tıbbi faydaları 
vardır, zekatın ayrı sosyolojik ve ahıaki lay
daları vardır. Namaz, bedeni bir ibadet ol
masına laQmen cemaaUe de kılınır. Na
maz, insanı fikren ve ruhen gÜnde beş de
fa Allah'ıo huzuruna çıkabilecek ahlaki ve 
bedeni temizliQe kavuşturur. Ruhi duygula
rın gelişmesine, ınsanın huzur ve sükun 
duymasına sebep olur. Insana Allah' ı unu!
turmaı, dolayısıyla onu edepli, rıamuslu ve 
terbiyeli kılar. Oruç ise, irademizi güçlen
dirir, sevgi ve şelkat duygularını geliştirir. 
Gurur ve kibir gibi kOlU huylardan ve dav
ranışlardan insanı uzaklaşllrıf. BencilliQi §i
derir ve insanı sosyal bir varlık Mline geli
rir. Zekat ve sadaka ise, başkaıarına yardım 
etmenin huzur ve muttulugunu insana tal
Iırll". Yardım elme duygusunu geliştirir. Ben
cil/iQi lörpOler ve insanı egoist bir kişi 01-
maklan uzaklaştırır. Ama ibadeUer bu men
laaıler için yapılmaz. Allah rııası için yapı
lif, fakat ibadel yapan neticede bu menfa
atlere nail olur. (C.KIRCAl 

ıBRAHIM PEYGAMBER 
Hz. ıbrahim, Azer'ln (r�rek) �Iudur $0-

yu Hz, Nuh'un oglu Sam'a ulaşır. Babil'de 
dOOmuştu�. Kaynakların verdiQI bilgiye gö
re o sırada Babil. gÜÇıÜ bır kral Alan Nem
rııl tarafından yönelllmekıe idi. Devlel inin 
sırurları ise oldukça genişti. Nuh (A.S.)'a 
gonderııen hükümlerin kalıntıları ıle amel 
etliQI sanılmakladır. Kaynaklar ıbrahim 
(A.S)'in babası 75 yaşında ik.en doQdugu
nu ve bOyuk 09lu Oldugunu yazmaktadırlar. 
Ayrıca Hz. ıbrahim'den başk.a Nahur ve HA
ran adında iki kardeşi olduQu da zikredil
mekıedlı. LOı (11..5) Hz. ıbrahim'in kardeşi 
.Haran'ın oQludur, 

KUr"an-1 Kerim. Hz. ıbrahim'i şöyle tav
sil etmektedir: "Allah, Ibr.him'i doıt 
.djnml�tI" (Nisa 125), "Gerçekten o, 
inanmış kullarımııdandı" (Salfaı, 3), "ıb
rahim ne bir Yahudi ne de bir Hıristiyan
dı. Fakat o Allah'ı bır tanıyan gerçek bır 
Müslümandı:' (AI-i Imran:67l, "O, ,üphe
siz dosdoğru bır peygamberdi" (Meryem 
41) "Doğrusu ıbrahim, çok lçll, yumUfak 
huylu ve kendini Allah'ı vermiş bır kim
se ldl" (HOd, 75) "Işlnd. Allah'. dönük, 
ıçli, yumuşak huylu. yüre§i yenık, dos
dOÖru mümln, vefakır, hanll ye sadık, 
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görevini tam yapmış, misafirperver biri 
ldı" (Bakara 124, Necm, 37) 

Allah Teaıa ıbrahım {A.S)a hakkı balıldan 
ayıra blleceOi goco dalıa kuçuk yaşta iken 
vermişti Allah'ın bir oldu{ıunu. doOmadlOI
nı. dcQurulmadıOını. kainatın yaratıcısının 
A!ldh Oldugunu, kavminın ibadet ellikleri 
putların ve yonlarak yaptıklan pul ların on
lara hiç bir faYda ... ermeyeceoini anladıgt 
için kavmini şirk ve cehalet kö(hJ�ünden 
kurtarmaya karar verdı 

Hz. ıbrahim, pul yapan. onlaıa ıapan ve 
saıan baba sına "Ey babacığım, Işitmez, 
gönnBz, sana hiç bır faydası olmaz ,ey
i.r. niçin tapıyorıu", babacı(iım sana 
gelmeyen bır bılgı bana geldi. Banı lA· 
bl ol, .enl doOru yola ıııı.ylm. Babıcı· 
Gım, ,eyıana ııpm •• çü"kO şeyten Aah· 
mın'. Isyan etml,ıı. BabacıOım ben sa· 
na Allah'lın bir azabın dokunmasından 
korkuyorum, o zaman ,eylanın doslu 
olursun" (Meryem , 41·47\ dem·ştı Baba· 
Si da ona " Ey ıbrahim, sın benim tann· 
lanmdan yüı mU çevi rlyorsun? Eğer on· 
I.r. diL uutmaklan vaz geçmezsen y. 
min olıun seni ta,lırım, uzun süre ben· 
den aynı gW' (Meryem, 48) diyerek kendj di
nini OOluna tel'.;'n etmek istemiş ve onu, 
putlara kurbanların kesikliOi bayrama katıl· 
maya çagırmışll Hastalıgı bahane ederek 
bu davete katılmayan Hz. ıbrahim , insan· 
lar şehirdon dışarı çıktıkıarı ve bayram ye· 
rinde oldukları bır sırada puthaneye dönOp 
burada en kuçOQundRrı en blJyL4üne.,varın· 
caya kadar eline aldlOI balta ile bülün pul· 
ları kırarak ulaladı. Sadece büyük cOsseli 
bır pul bırakıp, elindekı balıayı onun omu· 
zuna aslı. Halk merasimden dönüp adet· 
lerı üZQre putlarıne itaal Odülünü lakdım eı· 
mek için mabellerine gitiiklerinde ilahla rı· 
nın kırıldıklan", görmüşler. "Bunu bl;dm 
1I1hlarımıza kım yaptı? Muhakkak ki o 
zallml.rdın biridir" (Enbiya, 59) diyerek 
yerleri ıitretlrcesıne baOırmaya başlamış· 
lardı lçlerınden bır kısmı, bu işi Hz . Ibıa· 
him'in yaptıOını tahmin ederek, ona sordu
lar. O da "Onlann büyükleri yapmış, eQer 
ılzlo4. konuşuru ona sonın diy. cevap 
.... rdl''Halk,pultarın konuşamayacaCım bil· 
dıgi ıçın sustu. Hz lorahim onlara kendile
rine ne zarar ve ne de fayda verecek du· 
rumda olmayan putlara lapmamalarını, bir 
olan Allah·a kulluk etmelerini söyledi Nem· 
(ud ve kavmi ise putları kıran muUaka odur 
diyerek Hz. ıbrahim'e ÇOk şıddetı! bır azap 

vermeye, yapllQı şoya kArşlhk onu alome ib
ıel vesilesi yapmaya kafar ",eroıler, hak el
Iı�i şiddetli azabı herkese gOSterm&k için 
onu toplumun huzuruna çaQırdıta r 

Halkın bDyllı; bir alanda toplanmasını fır· 
saı bilerı Hz. ıbrahIm, hep$intl bırlıkte şoy. 
le seslendi. "Allah'ı bırakıp da size hIÇ bir 
fayetı vırmeyecek " nrar d. y.pıımıı· 
yacak putlar. mı ıapıyorsunuz? Yuh ii· 
ı . ... e Allah'tı" bı,kı tıptıklı"nıza, ha
ıa ııkıllınmıy.cakıınıı?" (Enbiya, 65) 

Bu durum karşısırda zor durumda kalan 
ve yenilgılerını gizlomck için de kaba kuv
veıe baş vuran bu insanlar iıahlarının ÖCO
nu almaya karar vereliJer. 8ı.J maksat la der
hal odun topıamaya başladılar Inançlarına 
gör'? Hz. Ibrah m'l yakarak ilahlarına ":.ur
ben edecekitH, bOyıece de tannlarına ita· 
ai eıııklerini gOsıereceklerdi. Uzun sü re 
odun toplad ılar O kadar odun toplandı ki 
adela meydana sı�mıyordu. Nihayet odun· 
ları ateşlediler, alev ler semaya yUkselme. 
ye başlamışli. Hz_ Ibrahlm·ln elini kolunu 
baOlayarak ateşe atılmasını hükOmdar 
Nemrud enırelll ve mancınıkla ateşın Içi
ne attııdı. Bu sııada Allah Teal3 "Ey ıt." 
ıbrahim'e kar,ı •• rln v • •• enllk ol" (En
biya 69) buyurdu ve Hz. ıbrahim Nemrot! 
un aıeşinden kul1uldu. Böylec8 Allah onla
rın hile ve luzaklarını bogaııarına tıkayarak, 

1<ulu ve RasulOnO koruduQunu herkese gO$
ferdi 'le şöyle buyurdU: "Onlır ıbrahim'. 
bır tuzak kurmak Istediler, f.kıt biz ken· 
dllerlnl dahı ziyade hO.r.nl dü,UrdUk" 
(Enbiya 69) 

Hz. ıbrahim, Nemrut'un aıeşinden kur· 
tulduktan sonra bulundugu şehrı ıerk ede
rek (rivayetler Hz. ıbrahim' In ateşe atıldıoı 
yerin Urleı veya Kasa şehri OlduOunu sÖ(· 
ıemektedirfer.) Yanında karısı Sare va ye
Qeni lüt da olduOu h�ldc Suriye ıoprakla· 
rına ClC>gru gÖÇ ederek, Şam ve Filistin'e 
dOOru gelirler. 

Burada kıtlık baş oosıermesı üzerıne Hı, 
ıbrahim, hanımı sare ile birlikte Mıslr"a gı
der Burada bulunan hl.ikOmdar Ülvan 00-
lu Sinan'ın buyük zulmQne dayonamayan 
Hz. ıbrahim, Ilammı Safe '1@ tarlyesi Ha· 
teı·le birtikte Mısır'dan Filislin-e doner Bu 
arada Hz ıbrahim· in, zaman ZlIman Sare
nin çocuQunun olmaması sebebiyle çOCUk 
özlemi çektıglni de kaynakla, haber ver· 
mektedir. Bu duruma mutlali olan Sare, Mı· 
sı(dan getirmiş oI�u cariyesı Hace,'i ço
cuk dogurması içın Hz. ıbrahım'e eş ola· 
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ıak verır Kısa surede Hacer hamile kahr 
ve Hz l:ımaıl du.,yaya 9e111 

Hz Ismaı!",n �umUndan soma S.\ re. 
Hacer'i kıskanmaya başlar. laman geçtik. 
çe DU kıSkançlık daha da afla i Ve Safe, Hz. 
Ibrııhım e Hace� ve Ismsın e\lden çıkarma· 
sını söyı.r Hz IOrahim Allah'ın emri uzeri
ne ısmaıı vo Hacer', yanına ala rak çölleri 
Çll:Jçip Mekke'nln çıplak d;ı!;ilaıına ulaştı. hiC 
kımsenın bulunmadıO' buraya onları bırak-
11 Daha sonra HZ ıbrahim, Filistin'e dOn
mek üzere yola çıktı. Hacer ve ısmail 'den 
biıaz uzaklaşınca Hz , ıbrahım Beyıullah ta· 
rafına dönerek şöyle dua etlı: "Ey Rabbı· 
miz, ben bu çocuklarımdan bır kısmını 
senin mukaddes olan evinin (KAb.'nln) 
yanında ekin bitmez bır vadide yerl.,lIr· 
dım. Ey Rabbimiz, namazı kılsınlar diye 
b6yle yaptım. Artık Insanlardan bır kıs· 
mmın kelplerinl oreya meylenlr, ŞOktal· 
meletl lçin de o belde halkmı bazı mey· 
v.lerle nZlkıandır" llbrahım, 3n. 

Hacer, kocası Hz, brahim'gillikten son· 
ra yanında bt:ı1unan kaptaki su bitinceye ka· 
dar yavrusu Ismai!'. emzirerek bekledi. Su 
blhp hem kendisı tıem cle ısmail susayın· 
ca, Hacer su aramaya başladı. Yakınların· 
daki Sala te;:>esine çıkll. Buradanvadiye in
di Sa'ya niyetlenmiş glDi Merve ıepesine 
ketdar ko�tu. Tepoye çıktı, saQa sola baktı, 
kimseyi görmeyince Sala ile Merve arasın· 
do gidip gelmeye ve koşmaya başladı. Ye· 
di defa gidIp geldi. Bu ara Merve tepesin· 
den bı' ses işilti ve ondan su istedi. Bu Si' 
rada bir melek gördü, Cebrail 'dl. Kanadr ile 
YfH8 vurdu ve hemen oradan su çıkmaya 
başladı. Işıe bu suya Zemzem Suyu den· 
mekıedir, 

Aradan yıııar geçtIkten sonra Hz. Ibra. 
him, hanımını ve �Iunu görmek üzere Fi· 
\ıstin 'den Mıeket edip Mckko'ye geldı, Ha· 
cer vefat etmişı!. ısmaıl ise Mekke'ye yer· 
ıeşen Cürhum kDbrfeı:inden bIrısi Ile evlen, 
miş Ile soylu bir ınsan olmuştu Hz Ibra· 
hım, lilıhi omı, g(lr�Oi oOlu ısmaıl ıle birlik
te Zem7em yakınıannda yüksekçe bir yeı 
oıan Kabe·' Muazzama'yı ınşa elli Sonra 
da " Ey Rıbblmlz. bu h.yırlı I�i kabul et. 
o.rç@kıen sen du.l.nmızl lşitlci, niyet· 
I.rtmlzl blllçiıin" (Bakara, 127) dıye dua 
etU . 

Hz. ıbrahim 175 yaşında Melı:k�'de öldü· 
ğu WkIT, şu anda Halil diye isimlendirilen, 
daM once Sare'nln ij�uldü� ıı mezarltO" 
OOullar l OI'Iu defnetti, B u raya daha önce Er· 
bu "uvu (:l�tloıdi (M,K ATıK) 
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KUR'AN-I KERiM 

I ' i:AZU'l-KU R'AN 
In ilimieri) 

(Bkz. Kur! 

IÇKI 
, 

1çJ<1. içinde alkol lJUlunan Içecek/ere ve
nlen genel bır addır Kur'an·ı Kerim'deki 
karşıhgı Ise "Ham,"dır. Hamr. şarap de· 
mektir Islam'ın ılk yıllarında şarabın çok 
kullanıldıOım ve haııa sosyal bıı afet Mltni 
aldlQınl, pek çok Isıami kaynak bize haber 
veımektedir. Nitekim Hz, Hamza'nın sar. 
hoş olarak Hz. Ali'nln develerine kılıçla sal· 
dildıOı, (Buhari, Şirb. 13) ve bazı sahabinın 
sarhoş olarak namaz ktldlQı nakledilmekıe· 
dir, Ancak Kur'<\n·ı Kerim'de şarabın yasak. 
Ianması diQer konularda olduOu gibi birden 
ve 'cesınlikle Olmamış, birakis bu yasakta 
kademelı bir yöntem uygulanmıştır, IÇki ya· 
saOI ile ilgili, Kur'a.n'da dOrı ayet buh.ınmak· 
tadır. Bunlardan I ,  ayetle, "Hurma -oaç. 
Iannın meyvelerinden Ye üzüml.rlnd.n 
de içki ve güzel nZtk elde edersinlı" 
(Nahı, 16167) denilmektedir, 2,ayeııe ise 
"Sana şaraptan ye kumardan soruyortar: 
De kı, o Ikisinde büyük günah vardır. In· 
sanıara bazı faydalan uraa da gün.hl., 
n yarattanndan büyüktür" (Bakara, 2/219) 
hllkmu gelirilmektedir. 3. ayette, "Ey 'na. 
nanl8l' s8rho$kan n,maza yakla.mayın" 
(Nisa, 4/43) emrı verilmekte ve nihayet 4. 
ayette "Ey ınananlar, şarap, kumar, dikili 
ta,l.r, ,en. oklan ,eytan 1'1 blr.r pislik· 
tir, Bunlardan kaçının kı kurtuıu,a 
e� .. lnb:" (Maid�, 5/90) emrıyıe de içki ve 
dı!)er şeyler kesınlikle yasakıanmaktadır, 

Kuı'an·ı Kerim'de lçklye hamr denlıme· 
sinin özel bır anlamı vardır. Zira hamr, aklı 
Men \fe bürOyen demektir Alkolün beyne 
yaptlQı tahribatı düşündügumOzde içlı:iye 
hamr ?e

.
nilmesinin anlamı daha iyi anlaşı· 

Iır Içkının beyne olan zararı, diQer organ· 
lara olan zararından cok daha fazladır, Hz. 
Pe�'g8mber de her sarhoşluk veren şeyın 
hamr oldu{ıunu, Mmrm ise haram kılındı' 
Oını belirterek (Müslim, Eşrıbe, 73\ bUlUn Iç· 
kiler; yasakıamışıır. Bu sebeple IslAm dini. 
adı ne Olursa olsun bütün içkileri Müslu· 
manlara haram kılmıştır (C.KIRCA) 

IDDET 
lügatte saymak anlamına gelen kıdet iS' 

tılahta kocası ölen, boşarıan veya evlili!)i 
feshedilmiş kadının, bu evlılık le ııgisinin la
mamen kesilmesi ve başkasıyla evlerıecek 



hale gelebılmesi için bekleme Sı gereken 
mUOdel anlamına ge lmekteaır 

Kadınlar ıçin bazı durumlarda da erkek· 
ler için böyıe biı bekleme sUfgsinin konma
sında bıı takım gaYe ve hıkTleııer vardır. 
Her şeyoen önce ric'j boşamaıarda (bkz. 
Boşanma maddesi) lar afla ra dUşlInme ve 
te!ı;rar bıı araya geıme II/saı verme, kadı
n ın hamile oıup olmadıgım anlayarak nese
bin karışmasını önleme. kadını yeni bir ha
yata ruhen hazırlama ve evlılık oaQına say
gıyı yok etmeme gibı gaye ve hikmetlerden 
söz edilebilir. 

Kur'a.n iddeı sürelerı içın kadının duru
muna veya evlılik baQının sona erlş şekli
ne göre deQişen bir takım farklı ölçüler ge
tirmiştir. 

Kadın hamile de�ilsa ve hayız görüyor
sa. boşanması halınde uç kuru' müddeti id
de! bekleı. Ayette "Boşanan kadınl.r üç 
kuru' müddeti beklerler?' (Baka ra:228) 
denilmektedir Ayette geçen "üç kuru ' " ifa
des ı Haneli ve Hanbelilerce " üç hayız 
Süresi" Şalii ve Malikilerce " üç temizlik 
süresi" olarak anlaşıımıştır. Demek ki. te· 
miılık ıçinoe boşanan kadın. boşamay ı ıa· 
kip eden üç temizlik/ha')!ız süresi iddet beko 
leyecekllr. 

Yaş küçOkl�ü veya yaŞlılık sebebiyle ay 
hali (hayıı) görmeyen kadınlar ıse, boşama 
veya mahkemece ayrıımadan sonra üç ay 
iddet beklerler. Ayette "Kadınlarınn:dan 
haytzdan ümit kesml, olanlıır Ile henüz 
hayıl' görmeyenierin IddeUerl. ,üphel.' 
n!r&enlz ·bilinlz ki· üç aydır" (Talak: 4) 
buyrulmuşt ur. 

Kocaları ölen ve hamile Olmayan kadın
ların iddetleri ise dön ay on gGndür. Ayet
ıe "Içinil'den vefal edenlerin geride bı· 
raktıklan kadınlar dört ay on gün Iddet 
beklerler" (Bakaıa:234) buyrulur. 

Hamıle olan kadınların iddelleri ise do
Qumla sona erer. "Hamile olanların Iddat
Ierinin sonu çocuklarını doOurmal.ndır" 
(Talak :4) ayeti bunu ifade eder 

Kur'an' ın.  boşanan kadınlar hakkınoakı 
"Onları apaçık bır h.yasıdık yıpmaları 
haıı müstesna, evlerinden çıkarmayın. 
onlır da çıkmasınl.r. Bunlar Allah'ın Si
nırlandır. Allah'ın sınırlarını kım aşarsa. 
,üpheslı kendine yazık etmiş olur" (Ta· 
lak: ı) "Onlan gücunU% "lapetlnde (Idde' 
sür •• ince) kendı oturduOunuz yerde 
oturtun" (Talak:6) ayetleri, iddetin koca 
evinde geçirilmesini istemektedir. Bır ıaru-

ret veya meşru bir mazeret bulu nmadıkçtı 
boşeınmış veya kocası vefat eden kadının 
iddalını kocasının evinde geçirl'lesl bellı du
rumlarda kocası tarafından nafakasının te· 
min edilmesı (Talak.6) istenerek kadının 
maQdurlyetının önlenmesı , ıa'allarır yeni
den bir araya gelmesine imM n hazırlaı ıma· 
Si, çocukların ve kadının yeni hayaıa ıntl
bakının saQlanmasl gibi bır çok hıkmetler 
göz önünde bulundurulmuş!ur. (A BAR
DAKOOLU) 

IORIS PEYGAMBER 
Kur'an'da ismi iki yerde zikredilen pey· 

gamberıer dizisinin ikınci halkasını ldris A.S: 
oluşturmaktadır. Kur'an onu peygamber, 
do{)ru. yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sa
bırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş iyilerden 
biri olarak ıikreder. 

Idris A.S.,Hz Adam ve �iu Şid den son· 
ra kendisine nübüwet verilen ilk insandır. 
Alimlerden bir kısmı onun Babil'de doQdu' 
Qunu, bır kısmı Ise M ısır'da dOOdl!Qunu id· 
dia etmekledirler. Soyu Şid A.5:da sona 
erer. Nuh A.S:ın dede lerinden olup ıbranı
cede ismi Nunuh olarak geçmektedı l. 

Ilk defa kalemi kullanan. elbıseler dikip 
giyen odur. ondan önce insanlar hayvan 
derisi giymekle yetiniyorlardl. Iık müneccim 
ve kronolog oldu�u söylenmektedir. Tıpta 
da mahir olduQunaan söz edilmektedir. 

Idris A.S. yeryüzlinde 82 yıl yaşamıştır. 
Daha sonra Kur'a.n'ın da ifade elliQi gibi 
"yüce bır mevkle yüksellilmi,tlr" 
(Meryem:57) 

Idris A.S. insanları Allalı"ın dinine. O'na 
ibadet eımeye, dünyada iyi işler yaparak 
ahireı azabından kurtarmaya çalıştı Na· 
maz, oruç ve zekat gibı ibadetlerı emrelli. 
Maddi ve manevi piSlikten temiılenmeleri 
hususunda ınsanları uyardı, sarhoş edici 
bu!ün içecek.ıerden sokındırdl. (M i<. ATıK) 

I FRiT 
Itr il  çok kOta, pls. oeceri klı ve dahi ma

nalarına gelmektedır. Kur'an·ı Kerim'de bıı 
yerde ve en-Neml su resınin 39. a't'etlnde bu 
Ifadeye yer verilmiştir Bu ayetle "Cinler
den bır IfrU: Sen mekamından kalkma· 
dan önce ben onu 5ana getiririm dedi, 
bunu yapmaya gücüm yeter ve ben gü· 
venilir bır kimseyim" denilmekiedır 

Urtte ayrıca. çetin anlamı da verilmiş!i/. 
Itrit, yaradılışı kuweHi. kölülüQO şiddeıli an
lamIama da gelmektedir. Çoklu�u afarittir. 
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Ihit kelimesi daha sonra cın yerıne bil has
�a şaytılni V9 habib olan bır grup cini 
Ifade elmek için kullanılmaya başlanmıştır. 
Ilritin ayrıca umumi bır !ıfat olarak kulla
nıldıgı, cinleri du, �eytanlBrı da içine aldığı 
lIado idilmekledir Bu gOn l!ril kelımesi. ilk 
manası olan kuwellı ve serı adam mana
�ını muhafaza eımei<tedlr (C.KIRCA) 

IFTIRA 
ArapçMa (Ie-re-ye) kökünden lureyen il· 

tlra Kur'Arı'da yalan sOylemek, şlrk ve zu· 
lum anlamlarına gelir. "Allah'. yalan uy· 
durın (iftira) yahut onun ıyellerini yalın· 
Iıyındın dlh. zalim kım olabilir?" 
(Enam:21). "Allıh'. ortak ko,ın dı ger· 
çekten bUyük bır günıh 1,I,ml,Ur" (if. 
lerA ismen) (Nisa:48). "Vokıı (peygamber) 
onu (Ku," n'ı) uydurdu (lttlra) mu dlyo,· 
Iır? Oı kı, _Oe, dOOru I.ınlz haydi onun 
benzerı bi, ıurı gelirin ve Allah't.n bış· 
kı çlOI,.blldlklerlnlıl dı çağınn" 
(Yunus:38). 

8u ayet. Hz. Peygamber'in Kuı'an'ı uy
durduQu illırasına karşı, o uydurduysa, siz 
de uydurabilirsıniz. Hadi Ofleyse bır sure· 
si gibi bir söz uydurun bakalım diye mey· 
dan okumaktadır. . 

Iftıra kelimesi TOrkçeye de yalan söyle
me anlamıyla geçmiştir ki, suçsuzun yalan 
yere suçlu oI�unu iddia etmek anlamı ila
de eder. Bu manasıyla Kur'an'da çok 
önemli üç ayet vardır. Bu üç ayet namuslu 
kadınlara zina iflirasında bulunmakla ;Igilj· 
dır. Bilindieı gibi zina hem dünyada hem 
ahirette çok aOır cezaları gerektiren yüz kı
zartıcı bir suçlur. Fakat bu suçun ispat lan
'ması zordur. 8u yüzden her zina iddiası. 
ispalsız kabul edilse bu sefer de namusIu
lar haksız yoro tekelenmiş olur Özellikle ka· 
dının namusu daha hassas bir konudur. Ka
dınları gelişigi.ızel zina suçlamasından ko
rumak Için llf"ltlnındörı şa1ıille ispatlanması 
şart koşulmuştur. Bır ked.na zina suçu aııp 
bunu dOI! 6ahıtle ıspatlayamayana 80 değ
nek UHra cez;.a.sı (hadO·l tınzl) vuıulur. 

"Namuslu kıdınlara (zina suçu) ıııp 
da sonrı (bunu Ispat ıçın) dört ,ıhit ge· 
tlrrneyınl.,. seksen de§nek vurun ve .r· 
lık onl.rın ,.hUIIOlnl lll. k_bul elme· 
yin" (Nur" ) Bu ayelte namuslu kadınların 
namusunu koıunıak amacıyla bU coza ge
tırılmı:,ı.r ÇünkO namus kOnusundaki en 
ufek şüphe bile büyük ıtler bl/ak ır. Bir ka
dının namusunu keratamak onu Oldurmek-
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ten beterdır. Ya zına ıspallanacak kadın zi· 
na cezasını çekecek veya namusu haksız 
yere ıekeıe nmeyacek!ir. Iftıracının şahıtli
Oı nın kabul edilmemesi de ona verilen ayrı 
bir ıçlimai ve psikolojik ceza ve onun dWin
den ınsıınlara başka ıararlar gelmemesı 
ıçin tedbirdir. Ayrıca zina suçu dört şahi
din mulla1ı olacaQI kadar şöhret buImadık
ça üzerının kapaı.ması amaçlarmıştır id zı· 
nakArların yüzü yırııımaSln, lövbe imkanları 
olsun. Nasıl olsa zinakar damgası yedik di
ye bu ahl;�ksızhoa butun bOton dalmasın
lar Nilekim pek çok hayaı kadını. namusu
nun kirlendi!')i insanlar aıasında duyulu"ICa 
bu işi meslek edinmişlerdır. Ayrıca suçıa
rın, sapıkıarın ve ahıaksızlıkların topluma 
duyurı.;ımasının onların yaygınlaşmasına 
sebep olduQu bılınmektedIr. 

Zina ilUrasl eŞler arasında olursa ne ola
caktır? YukarıdakI kazf ayeti Inince ersar
dan biri ayaQa kalkarak "Bır adım karısı· 
n ı  bl, yabancıyıı yakalasa ne alıcak? 
Davı etse dört 'Ihldl nasıl bulacak, bu· 
lamayınc. d. kendisine 80 de�nek vu· 
rulacak ve ş.hitllOI rıddedilecek, suçlu· 
lan vurup öldürse, kendlıl kısıs cezasıy· 
1. öldürülecek, ıusup sükQt ıtıı bunu 
Içine nasıl sındırecek, bu ır Ile nasıl ya· 
şıyacak?" demiş bunun üzerıne şu ayeı 
irmişl i r: "Eşierine (zina suçu) ıt_n "1 
kendilerinden ba,k. ,ahitieri bulunm.· 
yın kimselere gıllnce, onlardan he' bl· 
rının ,ehltllOI Allıh', dö,t del. yemin 
edip kendisinin mutlaka doOru ıöylı· 
yenlerd.n olduOuna ,ahi til k atmık (fak· 
IInde)dlr. Be,lncl dela dı 10e, yalan ıöy· 
leyenlerdan Ise Allıh'ın lanı Un In leendi 
üzerıne olmaıını dll.r. Kadının da dört 
defa Allah'a yemin edip kocasının mut· 
i,ka y.lan sövlayenlerden olduGunl 'i· 
hltllk etmesi (zina) cezaıını kendındın 
kaldınr, Beşinci defada eO" kocaıı doO· 
rulardan Ise Aıı.h'm gazabının kendı 
üzerıne olmasını dUer" (Nur .6-9) 

8u muameleye Ilan denıı. Bir adam ka
rısının zina eııı�ıni ıddıa edeı. kendinaen 
başka da şahit Oulamazsa, Mkımin huzu· 
runda dOrt dela iddıasının �ruluOuna şa· 
Mlik eder Beşıncide "Vılıncıysım Allahl 
ın Ianeti üzerimı olıun" cer Kadın da 
"Vıdlahi kocam yalan söylüyor" diye şa· 
nillık eder. beşıncıde "Kocam do(ıruyıa 
Aıı.h'ın gazabı üzerime olsun" der. Bu 
durumda erkek ıftıra cezasına. kadın da zi-



ANSIKlOPEOIsI 

na cezasına çarptırılmaz. Hakim niktıhı les
hederek karı kocayı birbirinden ayırır. 

li�n hem eşlerı" birbirlerine haksız It
hamlarını onlemek, hem aile müessesesI
nin üzerindeki ar lekesini kaldırmak. hem 
de dört �ahit arayarak aile lçerısınoe mey
dana gelen ÇOk çirkin bir olayın topluma ya
yılmasına engeı oımak. hem aile fertlerınin 
8r ve hava duygularının yok oımasını önle
mek için konulmuş bir uygulamadır. 

Bütün bu dünyevi ceza ve tedbirler ya
nLAda, namusa atılan iftira"ın ahiretteki ce
zasının büyüklOQOne de dikkat çekilmiş!ir: 
"O namuslu, bir ,eyden habersiz, Inan· 
mı, kadınl.r. zina Iftlrası edenler dün· 
yada da ahlreUe de IAnetlenml,lerdlr. 
Onl.r ıçın büyük bır aZlp vardır. O gün 
dilleri, elleri ve ayakları yaphklarına , •. 
hitIIk edecektir" (Nur 23) (S POLAT) 

ıH LAs SURESI 
ınıas. arıtmak. halis kılmak, gösterışi terk 

etmek ve samimiyet göstermek demektir. 
Bundan maksat da. dini h,'His yapmak ve 
şiık bulaşıklarından temizlemek!iı. Kur 'a,rH 
Kerim'in 112. suresınin adıdır, Kuran'ın özO 
sayılmakıadır. Mekke'de en-Nas suresIn
den sonra ve en-Necm suresinden önce 
nazil olmuştu/o 4 ayel1lr. Te .... hid Inancını, bir 
kaç kelime ile çok ihatalı bir biçimde özel· 
rediQi için bu suraya " Tevhid" suresi de de
nilmiştir Ayrıca bu sureye 'Telrid suresi" , 
"Teerid suresi", "Necaı suresi", "Viıayet 
suresı" ve " Ma'rife! suresi" de denilmiştir. 

Bu surede, Allah'ın blrliOinden, her şe· 
yin ona muhtaç oluşu, fakat O'nun hiç bir 
şeye muhtaç olmayışından, dOOmadlQuı
dan ve d�urmadı�ından ve hiç bir şeyin 
O'na denk olmayışından bahsedilmektedir 
Hz. Peygamber'den nakledilen biı hadise 
göre bu sure, Kur':ın'ın üçte birine denkti,. 
Bu sebeple uç ıhıas bir Fatiha okumak su
ıeliyle. bır haıim sevabı kaıantlaca�ı söy
lenmektedir. 

ıhlas, bütUr:ı dini işlerde temel unsurdur. 
ıhlassız bır amelin ve inancın hIç bir de�e
ri yokıur. Inançıa ıhıassızlık, insanı müna
fıkhOa, amelde ihıassızlık ise riyakArlı�a gö
türür. Bu sebeple bir MüsliJman, inancın
da ve amelinde samimi olmak ıorundadır. 
Dini terim olarak ihlastan, daima Allah ft
ıasını kazanmak maksadıyla O'nun ıızası
na uygun davranmak, Ibadet etmek ve ya
şamak anlaşılmaktadır. ihhıslı yaşayanlara 
muhlis adı verilmektedir. Ihlasın zıddı ise. 

IHS 

ıiya, gösteriş ve şirklir. Hz_ Peygamber bu 
konuda şöyle buyurmaktadır. "Hiç ,l1phe
siz A.llah TealA, yalnız k.ndi.ı ve kandl
sinin nusım keıııınmek için yapılan 
Im.l<Mn ba .. kaaını kabul Atm.x" (Ne,�ı. 
Cihad, 24) Kur'an-ı Kerim mOmlnlerln dın
de ıhlAs sahibi otmalarını emreımP,I/t,.rjir. 
(Beyyine, 98J5) Amelletın niyeııer" gör" de
'!lerlendırilece�i dikkate alınırsa, ihıasın 
önemi daha da artmaktadır. Bu konuda ah
lak kıtapları geniş açıklamalarıa doludur. 
(C.KIRCA) 

I H RAM 
Mekke'ye yaklaşan kımsenın "mika!" 

denılen sını rlardan itibaren, di�er zaman
laıda helal olan oaıı iili ve davranışıarı ken
dısine yasaklamasına, ihram denil!,. Ihram 
için niyet ve telbiye (1ebbeyk ... demek) şart
tır. Ihrama giteıken lemlılenmek ve gusl 
abdesıi almak, iıar ve rida denilen dikişsiz 
iki parçadan ibaret örlüye sarınmak ve iki 
rekaı namaz kılmak sünneııır. 

Mekke'ye veya Harem bölgesine hangi 
maksaıta olursa olsun girmek isteyen ya
bancıların mikat denilen sınırlarda ihra ma 
girmesi, hac veya umreyi tamamlayarak ih
ramdan çıkması gerekir, çünkü ihram bu 
kutsaı oeldeye ıazim için vacip kılınmıştır. 
A'Ir1ca. ihrama giren kimseler azami öıçü
de çevre şartlarından, geç ,ci rütbe ve lark
lIitklardan, dünyevi menfaaııerden uzak la
şarak Allah'a yakınlaşma imkanı bulmakta
dıdar. 

Ihramlının tıraş olması, süslenmesl. iif
naklarını kesmesı, koku sürünmesi, dikişli 
elbise giymeSi. başını örtmesi, topuklu 
ayakkabı giymesi, cinsi münasebetle bu
lunması. kavga edip tartışma çıkarması ve 
avlanması vb. yasaktır. Kur'an'da kara !lvı
nın helal Oldu�u belirtilirken Ihramlınm av
larması yasaklarmış (Malde. 1. 95), ihram
dan çıkınca avlanma seıbestısı gollrilmiş
tir. (Maıde, 2) (ABAADAKOÖLU) 

ıHSAN 
insan, Arapçada hasan kOkUnden tuı e

miştir. Hasan, akılca göıel bulunan, duy· 
guya gozel gelen, duyuya gi..ızeı görünen 
şeydir. ıhsan. başkasına iyilik yapmak ve
ya kendi işini iyi yapmak anlamlarına gelir. 
Işinı iyi yapmak demek. bildi�in\ iyice bil
mek. yaptıOını en iyi biçimde yapmak de
mektir. "Allah, her ,eye yaratılışını. Iır
klblni en güzel biçimde verendlr_ 32fl", 
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"EOer Iyilik yıpmı,ıınız kendinize Iyilik 
y.pmı�eınızchr. 17n," 

ıhsan. Allah'ın insanlara emreniOI bit ha· 
yat ilkesidir, tıpkı adalet gibi. "Allah, ada· 
'ıtı ve Ihaanı umredır. 16190," Adalel ne 
ölçmaa baskaları nın hakkını teslim elmek 
ise, ihsM d8 11ynı oranda ba5kalarına layık 
Ol8n davranış ve tutumun en gOzehnl gOs· 
termektir. "Sadece Allah'. kulluk edin; 
anneye, babıyı, yıkınlara, v.Uml.r • .,e 
dU,kOnl,r. en güı..1 bır biçimde davfa, 
nın dlye lsraUo(jullanndın söz almıştık ... 
2183." 

Her iki anlamıyla da Ihsanın gereklerini 
yerine geliren kimseye muhsin denir. Muh· 
sinierden Kur'an, öYgOyle bahseder. Allah 
muhsınlerle berabeıdir (39/69) Allah muh
sinieri sever (2/195., 31134) Allah muıısj� 
tere yakındır. Allah. muhsinlerfn eerlni za· 
yi etmez (9'121.. 12/56) Ihsanın l<arşlhQı aa. 
cak ihsanla verilebilir (55160), Muhsinlerin 
mOkAla'l cennellir (S/85), Muhsinlerin müj
delenmesi emredilmiştir (22/37), Muhsın 
oıarak yüzorü Allah'a çevirenler en saQlam 
tutanaQa lutunmuş ve Işlerinin sonucunu 
Al1ah'a bırakmıştır (31/22), Hz. Muham
med'in tarifine göre ıhsan, Allah'ı görüyor
muşcasına Allah'a kul olmaktır. Kultukta AI· 
lah'a, hizmetle kendine ve başkalarına en 
iyisini yapmaktır. (Hasan ŞAHIN) 

ILIM 
Bilgi ve bilim anlamınaıdır. Zıddı ceh!. ya· 

ni cahilliklir. Kur';1n-1 Kerim'de ilme çOk 
önem verilmiştir, Kur'an'dan ilk inen ayeı 
OKU emri i� başıamaktadır, Insanoolunun 
ilk atası Hz. Adem )'arat�ınca Allah ona LTı&
teklerin bilmedlQI bazı bilgileri öOreımiş, in· 
sanın bu bilOi DstunlüaO ıle kazancllOI şe
reli belirtmek üzere meleklerin Hz. Adem'e 
secde etmesini emretmiştir. Aslında melek
ler insanoQluna yeryüzQnde Allah adına ya
şayıp hüküm verecek bır varlık olması (ha-
111e) hasebiyle secde Ile mükellel tutuldu
Ou lolclıleıde belirtilmekte blılikte, insanın 
bu makama, sahıp OlduOu ilim (başka olr 
yoruma göre ilim kapasıteSi) sayesinde I�, 
yık olduOu do ııyaıte verıl@n mesajlar ara· 
sındadır Yina Allah-u Teal;1 Kur'an·ı Kerim! 
de bazı peygamb�rıerl overkan, onlara i ıım 
"e hikmet vt:ırdiQinl bollrtmektedir, (Mal. 
de,110, Nisa:113, Enbiya:80, 74 , 79, Yusuf: 
68,22, Nemi: 15, Kasas,14), 

Kur'an'da 90sterilen bir takım delillerin 
(a'yil) bılgı sahip/erine hitap etti�1 belirli· 
13' 
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lir. (EoAm:97, Fussilet:3, Ankebul:43, 
A'raI:32, Tevbe l l ,  Yunus:S) Bu ayeııer, ba
Zi ilahi Mesajların ancak ffim sayesınöe an
ıaş�abl1eceOini göstermesi bakımından 
önemlidir. 

Yine Allah yolundan, yani hak yoldan sa
parak dOnya ve ahirelle hüsrana uOrayacak 
olanların, bilgisızlikıerinden dolayı bu duru
ma düştüklerini ifade eden müteaddit ayet
ler mevcutlur "Allıh onların kıiplerini 
mÜhÜrl,dl. Artık onlır bilmezı.,., (Te,,
be:93) "Onlann çoOu gorçoOI (h_kkı) bII· 
mız de yüz çevlrirl,r" (Enbiya:24) "Allıh 
bllmeyenı,rin kılbini b6yle mühürle'" 
(Rum: 59) "ı,tı do§ru din budur. Flkı. 
ln •• nlann ço(ıu bUm,zll'" (Rüm:30) "BII· 
m.yınlerin arzulann. ııymı" (Casiye:1B) 
"Ahlrl1 lZ1bl çok büyüktür. aIlMI,rd!." 
(Kalem:32). 

Kur'an'da peygamberimfze, cahıııerden 
uzak durması, cahillerden olmaması emre
dilır. Bu emirler onun şansında botOn MOs
lümanlara da emirdir. 

"Cahlllırdın olma" (Enam:35) "AUı 
sırıl, lylyl ımret. cehııı.,den yüz çevır" 
(Aıal: 199). 

Kur'An-1 Kerim'In, hak dlnden uzaklaş
mış, dOCru YOldan sapmış külür toplumla
rının yaşayış biçiıılerini ve sistemlerini (ca· 
hiliyye: cahillik) olarak isimlendirmiş olması 
da çOk iiO! çekicidir. Nitekim Arapların is* 
lfundan Onceki dönemlerine cahilıyye ça· 
Oı dendlOi malumdur. Kur'aın'da kOhOn ca· 
hitiyye terimiyle ilade ediımesı, bir yandan 
küf rün ve di�er bütün sapıklıkların bilOisiz
likten kaynaklandıOml göstermesi açısın· 
dan, diQer taraflan Müslümanları cahillik
ten sakındırma açısından önemlidir. (Cahl
liyye teriminin geçtigi ayetıer: AI-i ımraın: 
154, Maide:50, Ahzab· 33, Felh:26). 

Maddi ve manevi ilimierin. sahibine ve 
çevresine gerçek fayda saQlamasl, Ilmin 
iman Ile bırlıkte olması şartına bagıldır. Za
ten kişinin bilgisi onu imana gOIDrmOyor· 
sa o kişı alım deOil, gerçekte cahlldir, Bilgi 
ylOını kişının atım olması ıçın yeterli deOn
dir. 

Kur'An-1 Kerim'de, "Allah" " ancak ger· 
çek ilim .ahlpl." ıılkklYI' korbflar" 
(Fatır:28) buyurulmuştur, Gerçek kulluk ve 
ıkı cihan mutluluQu Allah korkusuyla müm
kün olduQuna gore, Allah'a gerçek mana
da kulluk da ancak IImle olur, Allah'," Sı
fatları ve Isımıeri hakkında kişinin bilgisi 
Imariletullah) ne kadar yOksekse, ımanın-
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daki kuvvet de o kadar fazladır. Bu ayetle· 
ki alimlerden maksat sadecedin alimleri de 
deQ!1dir. Maddi llımlerdeki bilginler de iman 
sahibi oldukları takdirde, branşlerında de
rinleştlkçe katnatın sırlarını çözecaktar. b u  
sırlar çözüldükçe, kairıalın yaratıcısının var
lıl')lna. birli(jine sonsuz kudretine dair sayı
sız deliller. lşareHer (ayetler) görecekler ve 
Allah'a kuUukları daha da kuvvetlenecektir, 
Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de ilimierin 
konusunda ayırım yapılmamıştır. Ilmi ve 
alimieri öven ayetlerde genellikle ilim mut· 
lak (sadece belli bır alana özgü olmaksızın) 
zlkredilmiş!lr. Bu da rrümın'olmak şartıy. 
La bAlOn bilginierin ne kadar övgoye layık 
oldugunu gösterir. Bu, hem dünyada böy
ledir, nem de ahirette. Bir ayette şöyıe bu· 
yurulur: "Allah Içinizden Iman edenl.rl 
ve ilim v.rllenlerl derecel.ree )'ükseıt· 
ıin" (Mücadele: ıı). 

Şu ayette de allmin her açdan cahilden 
üstünlüQünü belirten bir ifade tarzı mevc ut· 
tur: "Hiç bllenlerla bilmeyenler bir olur 
mu?" (Zümer:9) (S.POLAT) 

ıLYAS PEYGAMBER 
Kur'an'da ismi iki yerde geçen ilyas Pey· 

gamber (el Maide:85, Saffaı:ı23) Israil�ul· 
larının peygamberlerindendır. Nesebi Hz. 
Harun'un zürriyetinden Olup Hz. ıbrahim'e 
kadar ulaşmaktadır. . 

ilyas A.S ısraiıo�uııarına şöyle hitap et· 
ti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mı· 
sınız? Yaratanların en Iyisi olanı bırakıp 
da Sa'l putuna mı taparsınız? Allah si· 
zin de Rabbinızdır, öncakl babalarınızın 
da Rabbıdır" (SAHAt: 124-126) 

IsrailoQulları peygamber lerinin bu uyar· 
malarına kulak vermedıler. lman etmeyip 
Hz. ılyas'ı yalanladılar Daha sonra kralla
rın ve ileri g elen kimselerin birbirlerıne cıuş
meleri Ile IsrailoQullar ını n kulru ve sapık
lıkları yüzünden devletleri düşmuş ve dar
mada!'j'l.n olmuştu. (M.K.ATIK) 

IMAN 
Iman, emn aslından gelmektedir. Emn 

ise nefsin huzur ve sukuna kavuşması ve 
korkunu n yok olmasıdır. iman, biri güven 
vermek, diQeri gOven sahibi olmak üzere 
iki anlamda kullanılır. Buna göre mümin is
mi de biri ·�oven veren, di!'j'eri güven sahı
bi olan olmak Ozere iki ayrı anlam taşır. 
Mümln , Allah'ın ismi olarak kuııanılırsa 
"güven veren", insanın sıfatı olarak kulla-
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nlllfse ·'güven sahibi olan" anlamına gelır. 
Fakat Turkçemızde "inanmak'· kelime· 

Slyle if Me edilen iman "bır şeye veya Oı' 
kimseye Incınmak" I«ııında bır kullanıma 
sahiptir. Kur"tın neye veya kime inanılaca· 
�ını. de�işik yerlerde kısaca ve etraflı ola
rak haber vermektedir. 

Kur'An her şeyden önce Hz Munam· 
med·ln tebli�ine kulak vermeyi iman olarak 
nHeliyor. Sonra da inanmanın gerçekıeşme· 
sı için vaz geçilmez olan inanrna konuları· 
m haber veriyor: "ınananlar, Yahudll.r, 
Sabırıer, Nasrınller Alleh'e ve ahlret gO· 
nüne lnanır ve yerarlı I' 1,ler.e ırtık on· 
lar üzerınde hiç bır korku olmaz ve on· 
lar üzüntü duyacak da deOlldlrl.r 5/89." 
Mealı verılen bu aye1l9, " ınananlar"' keli
mesi ile Hz Muhammed'in eHatında top
lanlD onu dinleyenlerin kasıedildi�i, hemen 
ardından gelen Yahudi. Sabii ve Nasran"i 
kelimelerinden anlaşılmaktadır. Buna göre 
Allah'. ve onun peygamberli�ini kabul ede
rek Hz. Muhammed'e kulak veren herkes 
"inanma" vasfıyıa nilelenir. Burada göze 
çarpan husus, "inananlar" kelimesinin bir 
ıopıulu�a admış gibi kuUanllmasıdır. " ınan
mak'· kelimesınin. bu durumda muhtevası 
henüz belirlenmiş de�jjdir. Bu yüzden 
·· inanma'· işi de gerçekleşmiş d�ildir. Aye
l in de\'amı ' ·inanma" nın gerçekleşmesi için 
gereken vaz geçilmez Inanma konularını 
belirlemektedir. Bu konular, Allah ve ahiret 
günudur. Hz Muhammed'in etrafında olan· 
lar. Yahudı, Sabii ve Nasrani toplı.ıh.ık.larını 
meydana getirenler, fert·lert Allah'a ve ahi
ret günune ina1madıkça mOmin adını ala
mazlar. Çünkü · ·Aııah·a ve ahiret 9ününe 
inanma iş!"'. eğer bir toplulu�un içine gir
mek ve ıçinde bulunmakla gerçekleşmiş ol· 
saydı. yukarıda zikredilen ayette tOPlUlUK· 
I(lrın adı sa yıld,ktan sorıra '·kim Allah·a ve 
ahiret gününe inanırsa·· ıfadesine yer ve
rilmezdı. Ama korkudan kurtulmak ve üzün
lü duymamak için, ··Allah'a ve ahirel günO. 
na inanmolC birinci şlId olarak, bu ıoplu· 
lukların her bir ferdi içın ile rı sürülmi1ştür. 

Şu halde inanmak deyince Kur"<�n·ın be· 
lirled �I vaz geçilmez temel konulara yanı 
·'Allah·a ve Mlret günü ' · ne inanmak ılk ola
rak akla gelir (3.1114, 2162, 9/18-19). inanma
nın gerçekleşme yeri kalptir. Ya ni inanma 
işi kalbin işidir. Dil ferdin kalbıne ait bu işi
ni aralarında yaşadı�ı toplumun di\)er üye
lerine duyurmada tercüman rolü oynar: 
"Ey Muhammed, Sed.Yiler, "Inandık" 
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dediler. De kı, hayır "Inanmadınız" fakıt 
"Müsıüm.n olduk" deylnlz. Çünkü dili· 
nlzln söyledlOI "Inındık" sözü, k.lplerl· 
nlze glrmtdikçe Inı"mı, olmUlınız 
4'114," 

Demek oluyor ki. inanma kalbin tasdikin
den ibarettir. Kur'an'a göre kalp, Allah'ın 
varııgını ve ahiref gDnQnO kabul elmek su
retiyle Inanmanın özün O gerçekleştirir. Al
lah katında bu kabulün kelimelere dÖkorüp 
dökOlmemaslnln bir önemı yoktur. Ama in
sanlar, insanların içindekilere ancak keli
maler yoluyla ulaşma imkanı bulabildikle
rinden. topluma katılmak içın, bir bakıma 
kalbin tasdikini kelimelere dökerek topluma 
duyurmak zarureı haline gelmiş du
rumdadır. 

Kur'An'da insanların kime ve neye inana
caklarınr teferruatıyla belirleyen ayetler de 
mevcuttur. Fakat bunlardan birisi Inanan
la ra hitap elliai için, özelliKle anılmaya de
\}er gözüKmektedir: "Ey Inananı. Allah'a, 
O'nun elçı,Ine, eıçi,ına Indlrdıaı kitaba 
VI önceki (elçl)lere Indirilen kltap(lar)a 
Inanınıı. Kım Allah'ı, melekleri, kitapla· 
nnt, elçilerini ve ahlret gününü Inklr 
ederse o çok uzak bır .apma Ue yoldan 
.apmı, olur 41138." Bu ayette inananlar, 
ayette sayılan inanma konula�ına inanma· 
ya davet ediliyor. "ı nananlar" sOzO ayeıin 
öncesi ve sonrasına baKılırsa Hz. Muham· 
med'in çevresine toplanan kimseleri ifade 
ediyor. Buna göre O·nun tebliO elli!':)i diııe 
baQlanan ve baOlanmaK isteyen Kimselerin 
inanma konuları belirleniyor. Temel inanma 
Konuları olan Allah'a ve atıiret günOne inan· 
manın yanı sıra Allah'ın meleklerine ve el
çilerine indlrdlQI kitaplara da inanmak ge
rekli �ıhnıyor. 

ınananlar topluluQu arasına katılıp da bu 
sayılan Inanma konularını kalbiyle tasdik et
meyenler, mOnafık adını alırlar. Kalben 
inanmadı!)ı Mide ınananlar arasına dahil 
Olup da bir tOrlO kalbiyle Inanma Konuları· 
nı tasdik edemeyen, aksine inka.rı gittikçe 
artan kımseleri Allah baQışlamayaca�1 gi
bi onlara hiç bir yolu göstermeyecektir de 
(41137·1361. 

Irıanma, bir takım emır ve yasaklara mu
hatap olmanın da Hk şafiidır. Kur'an'da "Ey 
Inanınlıı" diye ba�layan ve " •.• yapınız" 
veya ·� .. yıpmayınız� gibi emirler ve yasak.
larla devam eden ayetler in sayısı bir hayli 
lezladır. IIEy Inın8nlır, Allıh'ın size lut· 
'ttmlı, �duOu nlmetl.rl ının 511''', "Ey 
\38 
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ınananlar Allah'ın ılze helal kıldıljı ho, 
,eylerı haram kılmayın ve (böylece) had· 
dı a,mayın. Çünkü Allah, haddi a,anla. 
rı sevmez 5/87:' 

Inanma. beraberinde "Iyi iş görme" sı
faıını insana kazandıran bir vasıftır. Çünkü 
inanma konusu olarak belirlenmiş zatlar ya· 
n/ Allah, melekler, peygamberler bOlu n 
bunlar, yaptı�ı işi en iyi yapan yOksek ze· 
vaıtır. Hele Allah'ın fiilinde hiç bir noksan 
bulunamaz. Kalbi, Allah·ı. melekleri. pey
gamberi tanıyıp do�rulama kararıyla dolu 
olan bir insanın "ıyi iş görme" vasıını kazan
maması normal degildir. Kur'a.n "Inanan ve 
ıyı i' gören" ifadesini taşıyan ayetlerle d0-
ludur. "AIra andol,un kı, In,an zarardı· 
dır. Ancak Inınanlır ve ıyı i' görenler ... 
zıırarda d�lIdlr 10311·3!' 

Kur'an inanma ve insan arasındaki ala.· 
kaya da deQişik biçimlerde dikkat çekmek· 
tedir. Mesela. Inanmaya ra�men inkArl hoş 
bulmak (9/23) inanmayı inkar etmek (5{5), 
ilim ve inanma verilenler (30/56), inanma· 
yı verip karşılı�ında inkar i salın almak 
(31177), inkAr etmeye koşanlar (31176), inan· 
malanyla birlikte inanmada artış sa�ıamak 
(48/4, 74131) inanmayı kalbe sOs yapmak 
(49/7). inanmayı kalplere yazmak (58/22), 
inkar edenlere inanmalan yarar sa�lamaz 
(32/29), Allah'ın inanmayı yitlrtmek gibi bir 
fiili yoktur (2/"143), inandıklan sonra in�r ef
rnek (2/109, 3/106, 9/67, 3{86, 90) gibi nok
talar. Bütün bu hususlar insanda inanma
nın aslen mevcudiyetini fakat bu inanma
ya bir takım ilavelerin yapılarak artışlar sa�
lanabildiQini gösteriyor. lnl<8rın ise insan· 
da aslan mevcut olmadlQı, fakat aslen mev
cut olan inanmaya işlerlik saQlanmamas! 
örtülmesı anlamına geldiQI anlaşılıyor. 

Inanma kalbin tabii bir işi. inkar bu tabii 
işin engellenmesi olarak bize tanıtılıyor. In
san, yaratılışı gereOi olan inanmayı sOrdü· 
rOrse cennetle müjdeleniyor, yaratılışına 
aykırı olarak inkara giderse ateşle, cehen
nemle yüz yüze bırakılacal11 haber veritiyor. 
"Inenanlara ve ıyı i' görenlere gelince, 
Alleh onlara ücretıerlnl ödeyecek ve on· 
lara IUtuf olırak lazladan ödeme yape· 
caktır, IstinkA' edenlere ve kendini bü· 
yük görenlere gelince Allah onlara sü· 
rekli ıer veren bır azabı uygun görecek 
ve onlar kendllertne Allah dı,lnda hiç bır 
dost ve 

'y
ardımcı bulamıyaeakler 4(173." 

(H.ŞAHIN) 
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ıNCIL 
Allah Tea la'nın peygamberlerine Indirdi· 

Oı dört sema", kitaptan blrıair. Bu dört ki· 
labm da Allah tarafından gönderildlQine 
ınanmak ve hükümlerin! tasdık elmek her 
mümırın üzerine tarzdır. Bunıar' TI'I,..I,ln· 
cil, Zebur ve Ku"lIn'dır. 

Hı ısa'ya indiritmış Olan ıncıl kendinciM 
önceki Tevıal'l dOOrulamakıa ve Tevra!'ın 
gelırdiOi nizamı ihya ederek saQlam hüküm
leılnl teyıl eımektedır. Bugün Hı risliyanıar
ca muteber sayılan dört ıncil bulunmakta· 
aıı. Bunlar sırasıyla Mıttı, Mınc.oı, Luka 
ve Yuhanna ineilleridir Hıristlyanlıkta incil
ler dinin ana kaynaOI sayılı r. Incillerde Hz. 
ısa'nın hayaıı, doOumundan haça gerilme
sine, gömülmesinden üç gün sonra kabrin· 
den kallı:masından kHk gece sonra sema· 
ya yükselmesine kadar, Hıristiyan inancı
na uygun tarıhi kıssalar ve olaylar anlaıll
mal(ladır. Ancak bu g(ln Hıristlyınllnn ii
lerind. bulunan ve yıık_rıd_kl yınlı, bU· 
gllerl d. hıvl Inelll.rdın hiç biri Allah' 
ın Hz. lsa'y. Indlrml, OldUGU .. 'I ıncil 
de�lIdlr. Kuran'ın da ifade etliOi gibi hep.. 
sinde de tahri! ve degrşlkllkıer mevcuttur. 
Bu ıneiller Hz. ısa'dan çOk sonra kaleme 
alınmış, içerisinde mantık dışı pek çok ha
berler ve bilgiler vardır. Bır kısmı Hz Isa! 
nın talebeleri veya başkaları ıarafından bır 
takım il3veler. eksillmeler. deOişlirme ve 
tahrılterle lelil edilmiş hikayelerdir. Bir kıs
mı da daha sonra gelen kimseler tarafın
dan ılc1ıve editmiş, bOylece yOzden lazla ın
cil meydana gelmiştir. 

1)Mıttl lnclli: Hıristıyanların eJlnde bu
lunan incitlerin en eski$idir. Hz. lse'nın 12 
�rencisinden biri olan Malta tarafından 
Isa A S 'dan sonra yanı onun Allah n8zdlne 
yOkseltllmesinefen dört yıl sonra ıbranice 
olarak yazılmıştır. 

2)Mırkol lncill: Hıristiyan tarihCiler ara
sında bu ıncil'in kımın larafından yazıkh!)ı 
hUSusunda ihlılaf meydana gelmiştir. Hz. 
ısa'nın dunyadan ayrılışından 23 yıl sonra 
Yunanca olarak yaZılmıştır. Hıristiyan tarih
çller Markos'un esas adının Yuhanna oldu
Ounu, Markos ünvanını sonradan 9ldloınl, 
Hz. Isa'ya ö()rencilik eden 12 kışi arasında 
bulunmadıOını. Yahudi asıllı olup Hz. Istı or
taya çıkllQı zamanda ailelerinin KudOs'te 
bulundus}unu ve HZ. lsa·ya ilk inananlardan 
oJduQlonu yazmaktadırlar. OiOer bir kısım 
tarihciler ise Markos'un bunu Pavlos ve 
Pel ros' un ölümlerinden sonra yazdıOını 
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sÖYlemektedirl,r. Irdi, Hz. ısa'nın ulUhıy
yelini kabul etmemektsdi', 

3)Lukaı Incili: Rivayets göre, Luka ArtElK' 
ya'da do(lmuş, tıp ö�renimı gormuştür, Ya· 
hudi asılır olmadlOI söylemıektedlr Bazılar ı 
da onun Roma'da dOQdU�vnu ve Imıyan 
asıllı oldugunu sOylerier. 

luka, Hz ısa'nın ;alebesl oımadıgı glDI 
talebisinin talebesi de degildir. Aziz Pav
los'a yardım c ılik etmiştir. Onun talebesidır 
LuKa Incili 'ni Hz ısa'dan yirmi sene sonra 
yazmıştır. Bu Incil'de Malta ve MarKos'la 
buıunmayan, okuyueuyu açık bir şekilde 
�üpheye dOşUren ilaveler vardır . 

• ,Vutıınnı IneIII: Bu ıncil de Hz Isa: 
nın ıanrıııgıncıan açıkça SÖZ etmektedir. Hz. 
ısa'dan otuz iki sene sonra yazılmıştır. Kııi
se CIJ ıncil'In Hz. ısa'nın la'ebelerinden Yu
hanna B. Zebdi'nin yazmesı olduOunu id
dia ediyor. Ancak bUyOk Hırist iyan alimle
rınfn hepsi bunu inkar etmekte, mıladi ikinci 
asııda ıskenderiye medresesi talebelerin
den bIrisi ta rafından lasnif edildiQini Briıan
ya maaril toplantısında şöyle ifade eımiş
lerdir: U$Ophe yok kı Yuhanna Inci ii uy
dunnı bır kltıptrr. Yazan bununla haVl
rtlırdın ıkı mukaddu ,.halye,. kırt' 
çıkrnıyı hed.f ılmı,tır_ Kltıpta kendisi· 
nın Hz. Is"yı g6rmü, havartl.,den oldu· 
Gunu iddlı .tmltUr." 

Bu ıncil konusunda HıriStiyan yazar Ge
orge Zewrn şöyle demektedir: "Sirpantos ve 
Apıson ve toplulukları Hz. ısa'nın bir ınsan 
oIdUOu, bunun ötesinde uluhıyyetınln bulun
madıoı, Meryem'den dünyaya gelmeden 
önce başka b,r şeklinIn olmad.OI konusu
nu kabul ediyorlardı. Bunun Ozerıne 96 se
nesinde Asya piskoposlarının bir çcQu YU
hanna'nrn yan.na gelerek kendilerine me
sih hakkında bır kitap yazmaIMı '0'0 öteki ın
cillerde bulunmayan bölümler ihtıva elme
sini ve özellikle ısa' nın lantllrQı konusunu 
anlatmasını Istedııer:' 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu gon mev· 
cut olan Incılleı Allah TealA'nm indlrdJgı ln
cU'in tamamen drşında, of"IdHn ",mamen 
başka, tahri' edıımlş kitaplardır. Hepsı ce 
ya Hz. ısa'nın �renciltırlne veya onların 
OQrencllerlne aittır. BülÜnOyle lsa Mesih' 
In hl�olorınden, konuşmaıarınden, yaşa
yışından sOz eımekledir. (M,K.ATIK) 

INFAK 
fnfak, hayır yolunda mal sarıelmek de

mektir. Bir başka Ifade ile Allah yolunda ve 
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Allah uıası için harcamada bulunmaklır. 
Kur'An., Kerim'de bu konu ile ilgili 70 civa
rında. iyet bu unmakladır. ev ayetlerde çok
luıcıa Inlak edenler övulmekte, 9 ayette ise 
bına! .nfek edılmesı emredilmektedır. "Aı· 
lah yolunda inlık ediniz" (Bakara 21195) 
"Ey Imıın edeni., iiz. v.rdlQimlz rızık· 
l.rdM intilik ediniz" (2/254) " Ey imın 
ed.nl.r, kar.ndlOınız ,.ylerln ıemlzle
rlnden harcıyınız" {2/2671 gibı ayetler, bu 
harcama emr ine bir örnekt i r. 

Allah yolunda inlak edenler, övulmekle 
birlikte, inja� edenin yapması geıeken ve 
yapmaması !:ltııeken şeyler do belirlilmek
ıedır. l ntak yapanlar, ne cımri ne de isra/çı 
olmalıdır, (Furk:an:2S/67) sevdlQI şeylerden 
ınlak etmelkjıl. {Aı·; lrr.rarI.3192} I ntaklBn 
sonra başa kakmamalıdır (Bakara'2/262) 
gosıenş için infak etmemelıdir, (21264) dar
hkıa ve bollukıa da lnlak eımelidır (31134). 
Bu şarılarla yapılan inlak, Allah Teaıa:nın 
hoşnutluCunu kazandırmaya bır vesile ola
caklır. Infak, muııakilik al3mel lerlnden bı
ri Olması Sebebiyle de bUiOk bir önemı ha
lzdlr Bakara suresinin 2. ayelinde geçen 
mutıakilerin vasıflarını Cenab-ı Hak şOYle 
sııalamakladır: "Onlar kı, gıybe inanıp 
nemızlann. kıl.rlar ve ktndllerlnt vtrdl, 
(ilmız nzıktan Infak ederler," (2/3) Bura
da ıman. namaz ve intak üçlUsünun, tak
vanın vasıfları �rasında yef aldrOı gorulmek
tedır Muııaki olmak içın Inla1<: etmek gerek
li!}ı burada apaçık orlaaadır. 

Intakıa Ilgili bazı kavramlar daha var ki, 
bunlar zekat ve sadaka, karz-ı hasen ve ih
san·dır. Genel anlamda bunların her biri, bi· 
fer intaktır. Ancak mahIyetlall bırbirinden 
farkl ıdır. Ama hepsinde müşterek oıan bir 
yön var ki, o da Allah rızası için vermek ve· 
ya harcamaktır. Infakla fedakarl ık ve yaı· 
dımlaşma mevcuttur Bu yaıdımlaşma şOp
hesiz öncelikle maddi olacaktır. Bununla 
birlikte yardımlaşmayı sadece maddi ala
na hasretmek de yanlıştır. Yardımlaşma, 
mildd"i dı" ölaemr manav' de olabilir Insan· 
lara, bilgisiyle. becerısiyle. aklıyla. fedakar· 
Iı!)ı tle yardım elmek de bır ınfakll f Bunlar. 
rızık k.:ı.vrimına dC\hll Olan seylerdi r. Işin 
esasına bakacak olursa�. fedakarlık ve yar
d ımıaşmanın nelıcesi ıkı yöniUdu r. infakı n, 
:sadecj! oLana doQiI, VEH9n@ de layrlas ı var
diL. Bu bir anlamda hayat kurtarmak Için 
kan vermeye benze r. Verılen kan. bir hayat 
kunuıu ama, (!oynı zamanda verenın de !Ôa�
hOını korur Bi r anlamda koruyucu hel<im-
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lik görevi yapar. Intak da böyledir. Zira o da 
sosyal açıdan toplumda bir nevi koruylolcu 
hekimiik gorevi yapmaktadır. 

Kur'an-t Kerim, ınfakın şeklini de belirle
miş ve şu h ükmü getirmiştir: "Sıdıkalın 
açıktın verl"ınlz nı güzel, EOır onlın 
glıleyerek verlr •• nlz bu .Izln Için dahı 
hayırlıd ır Vi ılıln günahlannızdan bır 
kısmını da kapıtır, Allııh yaptıklırımııı 
duyar. Ey Muhammed onla n doOru yol. 
getırmık ıını dUt.me!, Allah dll.d�lnl 
yolı getirir, VerdlQlnlı her hayır k.ndl· 

. niz Içindir," (21271-72) Sadaka Ile Ilgili �u 
ayetin başı ile sonu Allah'ın kulla rı arasın
da hiç bir ayırım yapmadan mOmln-ka1ir. 
iyıokölU her yoksula ve her ihtiyaç sahibine 
yardım etmek gerektiCini anlatmaktadır. 
ÇünkO onları doQru yola iletmek Allah'a a it 
bir husustur. Herkes inancından dolayı AI
lah'a karşı kendisi sorumludur. Vardım 
ederken veyı yardımla,ırken Inıanıarın 
Inınçlannı ara,tırmlk, kendı Inanç ve 
dih;ünceslnde olmayan kltll.r. , .. dım 
etmemek doOru bır h.reket dt§lIdlr. Ni
lekim Hz. Peygamber. daha önce yalnız 
MuslOman yoksullara sadaka verilmesini 
emrederken, bu ayetin nüzulundan sonra 
herkese sadaka verilmesini emretmiştir. 
(lbn Kesır, Tefsir. Mısli, Tarıhsiz, 11478) 
(C.KIRÇA) 

IN FITAR SURESI 
Inlııar. ayrılnak demektır. Semanın ya

"ldlQı söyleneıek konuya başıandtQı için, 
sureye bu ad verilmiştiı. Mekke döneminin 
sonlarına doOru, en-Naziat suresinden son
ra ve eı·lnşikak suresinden önce nAzil ol
muştur. Kur'an·ı Kerim'ln 82. suıasidir Bu 
Surede 19 ayeı, 80 kelime ve 327 harf bu
lunmaktadıf. 

Bu surede, kıyamel esnasında meydana 
gelecek olaylar ele alınmakta ve göCun ya
rııacaCı. yıldızların daOllacaQı, denızlerin 
birbirine karışarak tek bir deniz gibı alaca
Qı, ölulerın dirileceQI ve neler yapıp neler 
r,apmadlkıarını bile cekleri anlatılmaktadır. 
nsan," yaratıcısını yalanıaması içın hiç bir 

sebep olmadıOım, zıra kendisini yaratanın. 
qeki l ve biçim verenın Allah olduOl.nu ha
tırlatan ayetlerden sonra, insanlar ın melek
ler ıaralından kontrol edildlQi beyAn edU
mekıedir LC KIRCA) 

INSAN 
Kur'An'da iısan bir kaÇ ayrı ısimle anıl· 

mı şlı". Ins ve beşer kelimeleri de bu Islm-
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lerde"Olf Ins, cinnin zılı! ola n va'I IC't'\ adı. 
Oı' 1 '\5 'ı(elımesı kay naşma anlarnl"la geıen 
ı.�S o:eiımesiyle aynı Kökıendır Buııun ıçın 
ço_ kaynaşabilen ve kendısıyle k8yrıaşııan 
011 130ıa1la olanlara ınsi denılmıştır :;oOu
Lu unasi gel1r. 

Insan. birbiriyle kaynaşmadlkça varll91-
rı, surdOremeyecek bir yaral'IISTa yaratıldı
Oı için Insan ısmını almışlıl Buna dayan,
larak "Insın, yarıtılı,. g.r�1 medenidir" 
deniımıştir. Çonku ınsan bıı biriyle anıaşa
fak ayakta kalabılır ve vanQının devamı için 
lazım gelen seylerı anC3O< böyle bir kaynaş
ma ile sa91ayabılir Ayrıca insan, kendi· 
siyle kaynaşabııen her varlıkla kaynasabı. 
lecek bir ıablalta OlduQu için insan adıyıa 
an,'mış�ır 

fnsan. sadece Allah'a kuL olmak ,çi� ya· 
ratılmıştır (51156). Insanlar ve cinler akıı sa· 
hibı. so'umlu varhklardır, All ah enlara ar> 
doOru yolda yürümeleri için '<ılavuz olarak 
peygamberler göndermiş ve kııap ındilmış, 
tir. Kur'lın, Insanların ve cınlerır l.ydıJrma, 
Si deQikıir. Insanlar ve cinler bırlikte u�raş· 
salar Ku r 'an'ın bir benzerını ortaya kaya· 
mazlar (1 7/88). 

Insan en gozel bır biçımde yaratıımıştır 
(9514). Onun bu güzel biçimine Allah kendi 
ruhundan ruh "ermişlir (15129). Bıçimiyle ve 
özliyle böylesıne özene layık görülen bır 
vaılı{ıın amaçsız, şuursuz ve hizmetsız 01-
m8S1 beklenemez. Allah insanı diQer var· 
Itklar gibi kendı haline yalnız ve kenara Iili' 
miş bırakm3Z (75/36). Allah insana ÇOk bu
yük deQer vermektedir {HnO) Insan k.en· 
disıne böyle bir ihtimam ve deQerl ve'el"\ Ai· 
lah'lan habersiz görünemez (S216) 

Insan, beden ve ruhtan bııeşık bır varlık
Lır. Bu ıkı unsur birbı rıyle k.aynaşma saoıa· 
yacak özellikte gOrulduOü ıÇı,", o bOyıe bır 
yapıda yaratıımışı ır Ama b1rıeşıme -<aıııan 
taraflar kendi öılerinı y:ıı ımecerı ::lu o'leşi
mı oerçekleştırmekteıer Bedenin 1ı0ilimleri 
ve özünO oluştu'an ozelliklerl başlt.1, ruhun
ki daha başkadır Bu biJeşimde yönlendiri
ci unsuı ruhıur Kaynaşmayı saQlayıcl ve 
koruyucu unsur yine ruhıu/ Bedenin �i· 
lım bıçımı seçenOkSız ve kOreaulr. Kur'lın' 
da ınsanın bu yanına lşareı eden bir çOk 
ayet varOır. 

Insan acelecidir (17/1 1) hsan zayıl ya· 
ratılmışıır (4128). Insan oek nankardür 
(l 7/67). Insan pek cırr rtdır (17lıoc) Insan 
kazanmaya çok duşkundur (18J54) insan 
menıden yaratılmıştır (16/4). Insan kuru baL· 

INS 

çıktan yaratılmışıır (55114), Insan ÇOk zalim 
ve nankördür (14134) insan hakkındaki bu 
deQerıendırmeleıin onun bileşimindeki 
madCli unsura '(Oneılk bılgı vermeler olaraı< 
görülmesi gerekı ı. Bunlar Insanın aı.bıle
C801 prObıemıerdir Yalnız onun bu prOble
mıne ilavelen şeytan unsu/unu hamlemAk 
gerekır. Kuşku yok kı şeytan Insanın apa· 
çık bir duşmanıdır (' 7153) 

BOtün bu olumsuz unsurlara raQmen, in
san, Allan'ın ozel ıhtırnam ve yardımına 
mazhar oıaugu ıçın. guçlGk ve zorlukların 
uslesınaen geıeo1ıcek ıml<anlarla donatıl
mıştır 

Allah nsana. Insanın şah damarından 
dat-a yak ndır (50/16). Allah insanı kalemle 
eQıımış ve bıımedıklerini ona öOretmişti r  
(9614-5). Allah insanı kendi elleriyle bIçım
ıendirmiş ve kendi ruhuyla ruhlandırmıştır 
(38n2-75). Sonra da onu bu dOnyada ha
yır ve şer alternatillerinden birini seçmek 
üzere hur kılmışt" (90/10). Seçiminde yar
dımcı unsur oımak üzere ona mesajlar gOn. 
dermiş ve onlarla hayrın ve şerrin detaylı 
bir tanıtımını yapmıştır. Kur'an insan adına 
tahsis edilmiş bır sureyi ihtiva eder. Üsre· 
lik Kuı'an ıomoyıe insan içindir. Insan Ise 
yaınız Allah içindir. Insandan beklenen AI· 
lah'a inanması {iman}, ıyi işler yapması, bır· 
bırle'ıne gerçeQj tavsiye etmeleri, bOtün 
bunların sürekli olması için yine birbirleri
ne katlanmayı ve sabrı öQüllemeleridir. 
1103n·3). 

Ayrıca bkz: Beşer ve Adem maddesi. 
(HaSan ŞAHIN) 

INSAN SURESI 
Insan. yaralıImışların en ustünü ve en 

mükemmeli olan ruh ve bedenden müte· 
şekkil oir varlıkt". Kur'�n-ı Kerim'in 76. su· 
resinın adıdır. Sureye bu ad, birinci ayetln
de geçen ınsan kelimesi sebebiyle verilmiş
tir. Medine'dtı er·Rahmen suresinden son
ra. el-Zelzele suresinden önce nAzıı oımuş
tur Mekk9'd9 indigın. söyleye nler de veı· 
dır. 31 ayet IIr Surede 240 kelime ve 1053 
harf bulunmakıadır. AyrıCA bu ,"uraya 
' · Deh,.', " Ebrar", "Emsoıç" ve Hel·Ete ao
ları da verilmiş"r. 

Du $uI l;tde, Insanın uzerinden, anılmaya 
degmeyeeeı< kadar uzun bir zamanın geç· 
mesinden, insanın rahimdeki yaratılışından, 
kalirler için hazırlanan zincirlerden, iyilerin 
içeceklerınden, iyi insanların vasıllarııldan. 
cennertekl nimellerden. Kur'ln'ın parça 
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parça Indirilişinden Hz. Peygamber'in yap
ması gereken özel Işlerden ve 'badeılerden 
ve Kur'i1n'ln bir Öj}ü! kitabı oıuşunaan bah
sedllmelCteCllr 

Insan, Kur'an-, Ker'im'de bedeni ozellık
lorlnden daha çok ruhi özellikleri ile tanıtıl· 
maktadır, 0, " acıe ve duygu sahibidir, arzu 
eder, sever, nefrei eder, klSkanır, UZUlur, Of· 
kelenir, Inanır ve in�r eder "'.S. 0, sorum· 
ludur, haya ve ahlAk sahibidir, bununla bir· 
likte nankördür, acelecidir. zayıflır. kabadır, 
azgındtr ve tartışmacldır. Ri)'akar, cimri, ha
setçi ve kibirli insanlar mevcuttur. (C.Kırca. 
Kur'an-ı Kerim'de Fen Bltimleri, Isı. 1984, 
s.202-214.) 

Kur'�n-ı Kerim'e göre ilk insan, Hz. 
Adam'dır. Allah Teala., ona bütün Isimleri 
�reımiştir. (Bakara:2/30-31) Kendisine 60-
retilen isimıer arasında insanın insanı, hay
vanları, yeryüzOnü, ovayı, denizi ve benze
ri diger şeyleri tanımaya yarayan şeyler bu
lunmaktadır. (Taoeri. Telsir, Mısır. 1968. 
1I215).ltk evlilik müessesesini kuranlar da 
yine Hz. Adem ile Havva olmuştur. Ilk in
san laplumu ise bunların çocukları ıarafın
dan kurulmuştur. Insaniıgın ilk başlangıcı, 
evrimcilerin saoolOI gibI, Olr vahşet ve ge
rillk içinde deQildir. Bu güne göre ibıidai ol
sa bile kendi çaglarına göre geri degildir. 
15UrıOrun ilk formu olan ziraatçılık. Hz. 
Adem' in oQullarından KAbil taralından ya· 
pılmış. hayvancılık ise HAbil tarafıroan yü
rütülmüştür. Ilk defa ölüyO gömme de yine 
bu dönemde olmuştur. 

Ilk insan Hz. Adem'in topraktan yaralı!
dlOınl açıklayan Kur'an'ın bu hükmünO ça
Qımızın modern ilimieri de desteklemekte
dir. MOdern ilim. insan vücudunun yeryü
zünün ihtiva elliQi elementleri kendisinde 
topladlQml ispat etmiştir. Topragın taşıdlQı 
elementler ise şunlardır: Karbon, oksijen, 
hidrojen, kükürt, azot, kalSıyum, potasyum. 
sodyum. klor, magnezy um, demir, manga
nez. bakır ve digerlerı. TopraOI meydana gı;. 
tiren bu elemenlierin ınsanda da deQişik 
nisperlerde yer aldıgım görmekteyiz. Bu nis
peı ıooraktan topra�a deOlştlgl gibI. insan
dan insana da deClşmektadl" Fakat yine de 
bunlardan bırer parça. hepsinde bulun



mak1adır 
Kof An-ı Kerim'In açık ıfadelerine göre ilk 

Insan topraktan ve onun de�jşlk durumla
rındaki merhalelşrinden yaratılmıştır. Bu 
merhalelerden biri cıe çamurdur. Bu çamur 
bilinen elemenilerden mOteşekkl1 olan ya· 
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pısını nasıl degiştirmiş ve i lk organık hayat 
şekline ulaşmış. daha sonra da gelişerek 
insani hayaı biçimine varmıştır? Işte bu 
nokta bir sırdır. Ve bu sırrı hiç bir beşer de 
çözmüş degildir. Tekamül nazariyesini ka· 
bul edecek olsak dahi, jik hücrede hayal le
nomeninin nasıl başladlQınl bilmek kesin
likle mümkün de�ıldir. Bu nokla h�la bır !;ır 
olarak gızliligini devam eltırrnektedir. 

INSANIN YARATILIŞI 
Kur'an·ı Kerim, Insanın yaratılışına öz.el· 

likle döllenme ve ceninin çeşitli merhale· 
terine dair konulara özel bir itina göstermiş 
ve insanın döııenmesinden doOuşuna kadar 
olan yaratılışını şaşırtıcı bir bıçimde gözıer 
önOne sermiştir. "Gerçeklen biz Insını, 
kantık bır dım I. nutfeden yırıtbk" (in
san. 76/2) denilirken, bir diaer ayette de "O 
ıtılıp dökülen bır sudın yarıtıldı" (Tarık, 

8616) denlınıektedir. Ayellerde "su", 
"nutfe" ve "karışık nulle" iladeleri geç
mektedır. Sudan maksat. erkek menisi, 
"karışık nutle" ise. donenmış yumurtayı 
gOsteımektadir. Ana rahminde döllenmiş 
olan yumurta burada, şu merhalelerden ge
çerek bir canlı Mline gelmektedir "Onu 
sırp ve metin bır yarde bır nuUe yıptık. 
Sonr. o nutfeyl, kın pıhııaı, kan pıhtııı· 
nı dı el parçası yaptık. Ve el parçaaını 
da kemikler. çevırdık. Sonra, ba,ka bır 
yaratı",ta onu In,_ ettik" (MO'minüo, 
23/11·13) Bu ayetıe geçen tabirIeri dikkatle 
incelediQimiz zaman, bu günkü tıp ilminin 
izah edip açıkladlQı şeyıeri. apaçık bır şe· 
kilde belirttiklerini görOrOz. 

"Sizi analarınızın karnında üç kal ka· 
ranlık ıçınde ,ekılden .. klle deOI,tlre· 
rek yaratıyor" (ZOmer, 39/6) ayeti ,  ışık ge
çirmeyen ammiyon. iSi geçirmeyen kariyon 
ve su geçirmeyen rahim duvarı zariarına 
işaret otmektedir "Göklerin V8 y.rin hü· 
kümtanlı�ı Allah'ındır. OiledlOlnl yaratır. 
dilediiOlna kız çocuk. dll.cllOlne de erkek 
çocuk verir. Yahut çocuklan erbk ve kız 
olarak çift ol.r.k yar.tır ve dlledlOlnl d. 
kıııryapar" (Şura, 42149-50) ayeti ise, cin
siyetin tayininde ana-babanın rolünün 01-
madıgını açıklamakıadır: "O'nun bUgI., dı
,ında hiç bır kadın gebe kalmaz ve do· 
OurmlZ" (Fussııet: 41147) (C.KIRCA) 

INŞAALLAH 
"Ancak Allah dll.yacek olursa" anla

mına gelen bu ibare Kur'an-! Kerim'de Kehl 



ANSIKlOPEOIsI 

suresmin 24. ayelınde zıkredilmaktadır. 
Bunun Kur'an'da zikredıliş sebebi hak

kında mufessırler şu bilgiyi vermektedirler. 
Yahudilerın teşviki ıle Mekke halkı, Peygam
ber Efendimiz'den rÜh, asMb-1 kehf ve ZU!· 
karneyn hakkında bılgı istemişlerdI. Rasu
lG Ekrem Efendimiz de onlara "bu konulaı
da size yarın habeı veririm" demışti, inşa
aUah dememıştı. Bunun uzerine on beş gem 
ve�a kırk gun vahiy gecikmişıi. BunC1an s0n
ra. Ylıce Allah Peygamber Elendimiz'e 
"Hiç bır " Y  hakkında In" .lIah dem.
den, ben bunu yırın yapacaOım dem," 
ayetini inıal etmişlir. 

Aynı ayol in deveımında ist! "ln, •• lIah 
demeyi unutluOun zıman Rabbı", an" 
denmektedir. 

Şurası muhakkaktı! ki, her hareket ve her 
kıpırdanışıa haj\a insana canlılık veren her 
nefeste Allah'ın Ifadesi, dilemesı vardır. 
Gayb perdesi ıse, insanoQlunun yllıüne Of· 
tÜlÜdUr. Bunun ıçin yarın yapılacak işlerin 
gerçekıeşıp gerçekleşmeyecetOınl Allah'tan 
başka kımse bilemez. Bu sebeple insa�· 
lu gelecekıe ne yapacaQını düşünüp plan
larken geçmişiyle geleceQI arasında baQ
lanıı kurup geleceOe güvenli adımlar atar
ken A1lah'ln iradesinden yardım istemeıı, 
böylece düşünürken ve işIni yaparken ken
disini yatnız ve kimsesiz hisscımemp.lic!ir 
(M.K.ATlK) 

INŞIKAK SURESI 
Tamamı MekXe'de Inlitar suresinden 

sonıa Rüm suresinden Once nazil olan bu 
sure 25 ayet. 107 kelime ve 440 harf· 
tir. Beşincı ayet. gö(jün yarılaca�ını 
veya parçalanaeaOınl Inşildık kelimesiyle 
bellrtliOinden sureye lnşikak adı verilmiş· 
ti r. 

Sureyi üç bölümde mOtalaa edebiliriz: 
ı-Kıyametin kOPusunda kalplere urpertı 

Vf korku veren bir sahne ıle, kAlnatta yapı· 
laı.:ak deOlsiklikler gazler önUna serilmek
le, yerin ve 9�ün tam bır Itaat ve MOlllık
La Allah'a teslimiyeı ve boyun eOiş tablo
laıı sunulmaktadır. 

2·Kıyamet koptuQunda herkesin yeniden 
dirilip kalkacaQı, yeryüzünün derinliklerine 
gizlenmiş madenier, hazineler. sular v.s.nin 
ancak Yaradan'ı tarafından gizıendikleri yer· 
den dışarıya çıkarıldlOında insanoOlu o za
man gerçegi görüp ınanacaoı, bunun ise 
bir layda vermeyeeeOI behrtilmekıedir. 

3·K!ılnalta Allah', t<ınırnede ve emiıleri-

INT 

ne boyun eQmede temayüz etlen tek varlı· 
gın looan Oldugu ıfade edilmekte. böyle 
olan Insanın kema.le erişeceQıne lşare1 ediL
mekle. kıyamet gi.ınünde böyleleıinin amel 
defterlerinin saO ellerine verjl$Ç�j. bunun 
ise kurtuıuşa erme anlamına geıec�ı be
lirlilnltıkledlr. Allah'a ınanmayan karlrlerın 
ıse amel delterierinIn arkalarıroan sol el
lerine verileceOi bunun da sonu olmayan, 
duragı bulunmayan ebedibir ıslt-aba sebep 
olacaQı belirıilmekıe, hayatını nelsi ve ar
zulerı peşinde harcayan oolluk ve zengın
ligin verdiOi şımarıklık içinde din ve ahiret 
gibi kuısal deOerlere inanmayanların kıya· 
met gOnündekl dramatik halleri lasvir edil
mektedir. (M KATI K) 

INŞIRAH SURESI 
Inşirah, şerh etmek, açıp genişletmek 

demektir. Kur'�n-ı Kerim'in 94. suresinın 
adıdır. Mekke'de ed-Ouhi suresliiden son
ra ve el-Asr suresinden Once nazıı olmuş
tur. Surade 8 ayet mevcuttur. 

Bu surade, Hz. Peygamber'in kalbınin 
genışıetildi!'); ' 

sırlından büyük bir yOk ün 
kalkll!')l, şanının yOcellildıgl, her goçıogOn 
mutlaka iki kolayiIOı bulunduQu anlatılmakla 
ve bir iş blUrillnce boş durmayıp yeni bir işe 
başlanılması gerekligı beyan edilmektedir. 
Hz. Peygamber'ın gOQsOnun gerişletllme· 
si konusunu mülessirıer, iki şekilde antayıp 
yorumlamıslardır. Birincisi, Hz. Peygam
ber'in maddi kalbinin bizzar yıkanıp temiz
tenmesidir. Miraç öncesinde Hz. Peygam
ber'in kalbI, gOQsünden çıkartılıp yıkanmış 
ve içine ilim ve iman doldurutarak tekrar ye
rine konmuştur. Bu ayetin z�hi(j anlamına 
ve bu konuda nakledilen bazı hadislere uy
gun dOşmekıedir. Ikincisi ise, caNilerin ve 
Mekkelı müşrlklerln hakka saldırıları karşı. 
sında bunalan Hz. PeygamDer'ln sıkınlıla
rının giderilip onun rahatlatılmasıdır. Nite
kim Hz. Peygamber bir tebllOci 
oIaraıc zaman zaman sıkıntıya dOşmüş ve 
OzLlnlU"ünden dolayı zor anlar YSismışıır. 
Bunun üzerine Allah Teala, Hz, Peygam· 
ber'in gOgsOnü açıp kalbini sevınç. nuzur 
ve güvene kavuşturmuştur. Surede her zor
lUOun ıki koIaylIQI oldugu anlatılmaktadır. AJ
lah'a dayanmak ve ona güvonrnek . sıkın
tıdan kurtulmanın en güzel \18 en kolay ça
res ıdır. (C.KIRCA) 

INTIKAM ALMAK 
Cezalandırmak, oç almak anlamlarına 

gelen bu kavram affın zlddldır. 
143 



Kur'an-ı Kerim'de bu terim, deOişik kalıp
larda kullanılmıştır. Ayetıerde Inlikam kav
ramı genelde Allah'a nlspat edilmiştir. Bu 
ıylıtlerın hepsinde inanmıyan ve asi olan 
zsUmıerln yapltklarınm ya nlarına kalmaya
caOı, ıııı..ıtlake. cez.e.lol"'ıdırılnco.kları Ifade buy
rul mu�tur, (AI-I Imran 313·4 ; ıbrahim 
14147-48: DuMn 441t5, Secde 32122). 

Yüce Allah'ın ke ndi emirlerine karşı ge
len ve zalimlerin yaptıklarını yanlarına bı
rakması, O'nun adtlletıne ters dQşmektedlr. 

Nitekim Allah' ın sılatlarından bır tanesi de 
"zO'nıikam"dır, Sözl Okle inıikam sahibi an
lamı na gelen bu ıerkıp, Allah'm sılah ola· 
rak "1,lının .uç mlkt.nne. suçluyu 
cezalandınn ... " demektir, Kur'an-ı Kerim
de Allah'ıo bu ismi "Aziz" vaslı ile birlikte 
zikredilmiştir. (Aı-; Imran 313-4; ıbrahim 
14/47-48; Maıde 5/95) 

Allah'ın bu ismi O'nun baQışlayıcı, gO
nahları affetmesini ilade eden rahman ve 
rahim sılatlarına ters düşmez, Allah, rah
man ve rahim ismi ite bir kişi. kOfür ve is
yan içinde bulunsa bile lövbe eden n tOv
besini kabul eder ve baOışlar, Ama Yuce AJ
lah, sapıklık içi nde hayatını sOrdürmeye ve 
başkalarına zulme devam ederek canların
dan bezdire nteri, yeryüzünde bozgunculuk 
yapanları, muşrikleri, kOtü huyluları da er 
veya geç cezalandırır. Allah bunlara ceza
ları nı geciktirerek mühleı ıanıyabilir, ama 
asla ıhmal elmez. (A.TOKSARI) 

IREM 
!rem, sütunları jfe DolU eski bir şehi, adı

dır, Kur'A,n-1 Kerim'de "G6rm.s.n ml Rab
bın Ad knmlnı ne yıptı? O .Utunl., •• 
hlbl Irtm ,.hrinı; avlı kı ,.hl,ltr ıçın
d. bır benl'trt yar.tılm.mı,tı," (Fecr, 
8916-8) şekl indeki bir ifade ile bundan bah
sedilmektedir, 

Mafessirler, bu ayette yer aıan kJ ile, sO
tunlar sahibi anlamına gelen "ZalO'l lmad" 
araSırdaki ilişkiden doIayl, lrem'i, Ad'ın vas
fı olması ihtimaline göre, bir kabile adı; Iza
fet olması ihtlmaJlne göre de coOralibir ta ... • 
sif olarak yorumlamışlardır, Kur'an-! Kerim' 
de başka bır bilg i de verilmedlOi için, bura
sının neresl oIduQIJ konusu kesinlik arz el
mez. Ancak lefsirlerde burasının Yemen ol
duOu zikrediımekledl'. Zira Ad kavmi, Ye· 
mon'le Hadramul arasındaki bölgede yaşa
mış ve kendilerine peygamber olarak Hz. 
Hüd gÖnderıımiştı. Bu bÖıgenin zenginl\Oin
den Kur'an'da ayrıca bahsedilmektedir, 

Bir benzerinin yaratıtmamış olması, za
manına kadar kurulan şehirler arasında bır 
benzerinin bulurmaması demektir, Yoksa Kur� 
an' ın nüzülO veya günümüze kadar demek 
deOildır, Ad kavmine gelinceye kadar eşi
ne bir daha rast lanamayan bır şehır, yapı
tamamıs, ancak Ali kavminin yeptlOl, 
" Irem" şeh ri, çaOına kadar yapılanların � n  
gOzeli ve e n  eşslzi olmuştur, demektir, Ad 
kavminin hclOki ile birlikte Irem şeh ri de 
kumlara gömülerek yok oımuştur, 
(C.K IRCA) 

BIRINCI CILDIN SONU 

, .. 
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